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ਉਤਪਤ 1:1

1

ਉਤਪਤ
ਲੇਖਕ
ਯਹੂਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ
ਇੱਕ ਨਬੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੈਂਟਾਟੁੱਕ
(ਅਰਥਾਤ ਪਿਹਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪੁਸਤਕਾਂ) ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਰ
ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ (ਰਸੂਲ 7:22), ਯਹੋਵਾਹ, ਜੋ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯਹੂਦੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਮੂਸਾ ਇਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 5:45-47), ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਦੂਕੀ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਮੱਤੀ 19:7; 22:24)।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 1446 - 1405 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਅਿਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ
ਪੁਸਤਕ ਿਲਖੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਸਨ।
ਉਦੇਸ਼
ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇਸ ਦੇ ‘ਪਿਰਵਾਿਰਕ
ਇਿਤਹਾਸ’ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੀ। ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ
ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇਸ ਿਮਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਫੱਸ
ਿਗਆ, (1:8), ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਿਜਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ “ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਦੇਸ” ਿਕਉਂ ਸੀ (17:8),
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਪਰ੍ਭੂਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ
ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ (15:13-16; 50:20), ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ (3:15-16)। ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ
ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਵਉੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਉਤਪਤ — 1:1-2:25
2. ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਾਪ — 3:1-24
3. ਆਦਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ — 4:1-6:8
4. ਨੂਹ ਦਾ ਵੰਸ਼ — 6:9-11:32
5. ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ — 12:1-25:18
6. ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ — 25:1936:43
7. ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵੰਸ਼ — 37:1-50:26
*

1:2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

†

ਉਤਪਤ 1:25

ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਰਨਣ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਸਰਿਜਆ।
2 ਧਰਤੀ ਬੇਡੌਲ ਅਤੇ ਿਵਰਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਡੁੰਿਘਆਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇ ਰਾ
ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ* ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।
3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਗਆ।
4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚਾਨਣ
ਨੂੰ ਹਨੇ ਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਿਦਨ ਆਿਖਆ
ਅਤੇ ਹਨੇ ਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਿਖਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਹ
ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ† ਹੋਇਆ।
6 ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਬਰ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ। 7 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ
ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ।
8 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ
ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਿਦਨ ਹੋਇਆ।
9 ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ
ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਦਸੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਹੋ ਿਗਆ। 10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਆਿਖਆ,
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। 11 ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਧਰਤੀ ਘਾਹ,
ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਉਗਾਵੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪੋਆਪਣੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਫਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ। 12 ਸੋ ਧਰਤੀ ਨੇ ਘਾਹ ਤੇ ਬੀਜ
ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਉਹ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਿਜਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਗਾਇਆ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। 13 ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ
ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਿਦਨ ਹੋਇਆ। 14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਚਮਕਣ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਿਦਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਿਮਆਂ, ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਰੁੱਤਾਂ,
ਵਿਰਆਂ ਅਤੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਉਣ। 15 ਓਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਿਵੱਚ
ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋ
ਿਗਆ। 16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ - ਵੱਡੀ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਜਹੜੀ ਿਦਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਜਹੜੀ ਰਾਤ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। 17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਕਰਨ
18 ਅਤੇ ਿਦਨ, ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇ ਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ
ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। 19 ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮ
ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਿਦਨ ਹੋਇਆ। 20 ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਾਣੀ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਛੀ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਿਵੱਚ ਉੱਡਣ। 21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਏ, ਨਾਲੇ
ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। 22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ
ਆਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ, ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ
ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧਣ। 23 ਇਸ
ਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਿਦਨ ਹੋਇਆ। 24 ਫੇਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਧਰਤੀ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ , ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ , ਧਰਤੀ
ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ। 25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ
1 ਆਦ
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ਚੰਗਾ ਹੈ। 26 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਓਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ
ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆ,ਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਨ। 27 ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਚਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਰ
ਨਾਰੀ ਦੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। 28 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਭਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ
ਮੱਛੀਆਂ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। 29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹੈ, ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ, ਦੇ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ। 30 ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ,
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਛੀ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦਾ
ਸਾਗ ਪੱਤ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ। 31 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਾਰੀ ਿਸਰਜਣਾ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ,
ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਿਦਨ ਹੋਇਆ।
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ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ
ਿਸਰਜਣਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਆਪਣੇ
ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਆਪਿਣਆਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ। 3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਰਿਚਆ ਸੀ, ਆਰਾਮ
ਕੀਤਾ।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ

4 ਇਹ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਦ ਓਹ

ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਅਰਥਾਤ ਿਜਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਕਾਸ਼
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। 5 ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਅਜੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਖੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਗ ਪੱਤ ਅਜੇ ਉਪਿਜਆ ਸੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰਾਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। 6 ਪਰ
ਧੁੰਦ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਿਸੰਜਦੀ ਸੀ। 7 ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਤੋਂ ਰਿਚਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਿਕਆ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਨੁੱਖ
ਜੀਉਂਦਾ ਪਰ੍ਾਣੀ ਬਣ ਿਗਆ। 8 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੂਰਬ
ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਾਗ਼ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ , ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰਿਚਆ ਸੀ, ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮਨਭਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਗਾਏ ਅਤੇ, ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਉਗਾਇਆ।
10 ਇੱਕ ਨਦੀ ਉਸ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਿਸੰਜਣ ਲਈ ਅਦਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ
ਉੱਥੋਂ ਚਾਰ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। 11 ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਸੋਨ ਹੈ,
ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ ਹਵੀਲਾਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸੋਨਾ ਹੈ 12 ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 13 ਦੂਜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੀਹੋਨ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕੂਸ਼*
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। 14 ਤੀਜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਹੱਦਕਲ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫ਼ਰਾਤ
ਹੈ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼
ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। 16 ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਤੂੰ ਬਾਗ਼ ਦੇ
*

2:13 ਇਥੋਪੀਆ

†
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ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਬੇਿਝਜਕ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 17 ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ
ਿਗਆਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ
ਖਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ। 18 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 19 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਿਮੱਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਰਿਚਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਵੇਖੇ ਜੋ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ
ਜੀਉਂਦੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ, ਉਹੀ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਿਗਆ। 20 ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆ,ਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ† ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ
ਸਹਾਇਕਣ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗੀ ਨਾ ਿਮਲੀ। 21 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੂਹੜੀ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਸੌਂ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। 23 ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਮਾਸ
ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਰੀ ਅਖਵਾਏਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਨਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। 24 ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ
ਹੋਣਗੇ। 25 ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਨੰ ਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ
ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
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ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਨਣ
1 ਸੱਪ ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ , ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਚਲਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਰੁੱਖ
ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ? 2 ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਬਾਗ਼
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਰੁੱਖ
ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਖਾਓ ਨਾ ਉਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰ
ਜਾਓ। 4 ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ
ਮਰੋਗੇ। 5 ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਲ
ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 6 ਜਦ ਇਸਤਰੀ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ
ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਿਲਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ। 7 ਤਦ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੰ ਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੰਜ਼ੀਰ
ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੀਉਂਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਸਤਰ ਬਣਾ ਲਏ। 8 ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜਦ ਉਹ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ
ਚਲਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਿਲਆ। 9 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ
ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਹੈਂ? 10 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨੰ ਗਾ ਸੀ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਿਲਆ। 11 ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ,
ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਤੂੰ ਨੰ ਗਾ ਹੈਂ? ਿਜਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਖਾਵੀਂ ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਧਾ
ਹੈ? 12 ਫੇਰ ਆਦਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾ ਿਲਆ।
13 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ
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ਕੀਤਾ? ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਤਦ ਮੈਂ
ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਧਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਾਪੀ
ਹੈਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਚੱਲੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਮੱਟੀ
ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। 15 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਿਵੱਚ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ
ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਂਗਾ। 16 ਉਸ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਪੀੜ ਨਾਲ
ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਜਣੇਂਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਗਾ। 17 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ
ਖਾਧਾ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਵੀਂ ਇਸ
ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰੇਂਗਾ। 18 ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੰਡੇ,
ਕੰਿਡਆਲੇ ਉਪਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੈਲੀ ਦਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਖਾਵੇਂਗਾ। 19 ਤੂੰ
ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ
ਫੇਰ ਨਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਤੂੰ
ਿਮੱਟੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ। 20 ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੱਵਾਹ* ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਹੋਈ। 21 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਲਈ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾਏ।
14

ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਜਾਣਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਬੁਰੇ
ਦੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ
ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ। 23 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੇ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ। 24 ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ
ਵੱਲ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ
ਰੱਿਖਆ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ।
22 ਤਦ
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ਕਾਇਨ ਅਤੇ ਹਾਬਲ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੱਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ। 2 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਹਾਬਲ ਇੱਜੜਾਂ ਦਾ ਆਜੜੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਕਾਇਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 3 ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਕਾਇਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ। 4 ਹਾਬਲ ਵੀ ਇੱਜੜ ਦੇ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਾਬਲ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। 5 ਪਰ ਕਾਇਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਨ ਬਹੁਤ ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ। 6 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਾਇਨ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ੋਧਵਾਨ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਿਕਉਂ
ਛਾਈ ਹੈ? 7 ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ
ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਹੋ।
8 ਫੇਰ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਕਹਾ* ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠ
1 ਆਦਮ

*

3:20 ਜੀਵਨ

*

4:8 ਆਓ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚਲੀਏ

†
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ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 9 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰਾ
ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਭਲਾ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਾਖ਼ਾ ਹਾਂ? 10 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ
ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲਹੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
11 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ
ਲਹੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਿਲਆ ਹੈ, ਸਰਾਪੀ ਹੋਇਆ ਹੈਂ। 12 ਜਦ
ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ
ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਗੌੜਾ ਅਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂਗਾ।
13 ਕਾਇਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਹੈ। 14 ਵੇਖ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੁਰਕਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੁ ੱਕ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਗੌੜਾ ਅਤੇ
ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟੇਗਾ। 15 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਇਨ ਨੂੰ
ਮਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਕਾਇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਕੋਈ ਉਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ।
ਕਾਇਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਸੋ ਕਾਇਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਦਨ
ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨਦ† ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਿਗਆ। 17 ਕਾਇਨ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ
ਨੇ ਹਨਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਬਣਾਇਆ,
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਨਕ
ਰੱਿਖਆ। 18 ਹਨਕ ਤੋਂ ਈਰਾਦ ਜੰਿਮਆ, ਈਰਾਦ ਤੋਂ ਮਹੂਯਾਏਲ
ਜੰਿਮਆ, ਮਹੂਯਾਏਲ ਤੋਂ ਮਥੂਸ਼ਾਏਲ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਮਥੂਸ਼ਾਏਲ ਤੋਂ
ਲਾਮਕ ਜੰਿਮਆ। 19 ਲਾਮਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ,
ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜ਼ੱਲਾਹ ਸੀ।
20 ਆਦਾਹ ਨੇ ਯਾਬਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ
ਿਜਹੜੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। 21 ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੂਬਲ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਬਰਬਤ ਅਤੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। 22 ਿਜ਼ੱਲਾਹ ਨੇ ਵੀ
ਤੂਬਲ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਹੇ, ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ
ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਨੂੰ ਿਤੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂਬਲ ਕਾਇਨ ਦੀ
ਭੈਣ ਨਾਮਾਹ ਸੀ। 23 ਲਾਮਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
- ਆਦਾਹ ਤੇ ਿਜ਼ੱਲਾਹ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਹੇ ਲਾਮਕ ਦੀ ਪਤਨੀਓ
ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ , ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੱਟੜ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ , ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ
ਹੈ। 24 ਜੇ ਕਾਇਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਮਕ ਦਾ ਸਤੱਤਰ
ਗੁਣਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
16

ਸੇਥ ਅਤੇ ਅਨਸ਼
ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਸੇਥ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਬਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਾਇਨ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ। 26 ਅਤੇ ਸੇਥ ਤੋਂ ਵੀ
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਸ਼ ਰੱਿਖਆ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ।ੇ
25 ਆਦਮ

5
ਆਦਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
1 ਇਤ 1:1-4
1 ਇਹ ਆਦਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ। 2 ਨਰ ਨਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਉਨਾਂ ਦਾ

4:16 ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਿਫਰਨ ਦੀ ਥਾਂ
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4

ਨਾਮ ਆਦਮ ਰੱਿਖਆ। 3 ਆਦਮ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਥ ਰੱਿਖਆ। 4 ਸੇਥ ਦੇ ਜੰਮਣ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਦਮ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। 5 ਆਦਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸੌ ਤੀਹ
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 6 ਸੇਥ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਸੀ ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨਸ਼ ਜੰਿਮਆ। 7 ਅਤੇ ਅਨਸ਼ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਸੇਥ ਅੱਠ ਸੌ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ
ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮ।ੇ 8 ਸੇਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸੌ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ
ਹੋਈ ਤਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 9 ਅਨਸ਼ ਨੱਬੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਕੇਨਾਨ ਜੰਿਮਆ। 10 ਅਤੇ ਕੇਨਾਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਅਨਸ਼ ਅੱਠ ਸੌ
ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ
ਜੰਮੇ। 11 ਅਨਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸੌ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਦ ਉਹ
ਮਰ ਿਗਆ। 12 ਕੇਨਾਨ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਲਲੇਲ
ਜੰਿਮਆ 13 ਅਤੇ ਮਹਲਲੇਲ* ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਕੇਨਾਨ ਅੱਠ ਸੌ
ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ
ਜੰਮੇ। 14 ਕੇਨਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸੌ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਦ
ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 15 ਮਹਲਲੇਲ ਪੈਂਹਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ
ਯਰਦ ਜੰਿਮਆ 16 ਅਤੇ ਯਰਦ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮਹਲਲੇਲ ਅੱਠ
ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ
ਜੰਮੇ। 17 ਮਹਲਲੇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੱਠ ਸੌ ਪਚਾਨਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ
ਹੋਈ, ਤਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 18 ਯਰਦ ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਹਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਸੀ ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਹਨਕ ਜੰਿਮਆ 19 ਅਤੇ ਹਨਕ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਯਰਦ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ
ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। 20 ਯਰਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸੌ ਬਾਹਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ
ਹੋਈ, ਤਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 21 ਹਨਕ ਪੈਂਹਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਦ
ਉਸ ਤੋਂ ਮਥੂਸਲਹ ਜੰਿਮਆ, 22 ਅਤੇ ਮਥੂਸਲਹ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਹਨਕ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ-ਸੰਗ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। 23 ਹਨਕ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਉਮਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। 24 ਹਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗਸੰਗ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਠਾ ਿਲਆ। 25 ਮਥੂਸਲਹ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਦ ਉਸ
ਤੋਂ ਲਾਮਕ ਜੰਿਮਆ, 26 ਅਤੇ ਲਾਮਕ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮਥੂਸਲਹ ਸੱਤ
ਸੌ ਿਬਆਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। 27 ਮਥੂਸਲਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸੌ ਉਨਹੱਤਰ
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਤਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 28 ਲਾਮਕ ਇੱਕ ਸੌ ਿਬਆਸੀ
ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ 29 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਹ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਿਮਹਨਤ
ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਰਾਪ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। 30 ਨੂਹ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਲਾਮਕ ਪੰਜ ਸੌ ਪਚਾਨਵੇਂ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ
ਜੰਮੇ। 31 ਲਾਮਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੱਤ ਸੌ ਸਤੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ,
ਤਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 32 ਨੂਹ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਨੂਹ ਤੋਂ
ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਤੇ ਯਾਫ਼ਥ ਜੰਮ।ੇ

6
ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
ਿਫਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ
ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ। 2 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ* ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ
ਲਏ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ† ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਰੀਰ
ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਉਨਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੈਂਤ‡ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
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ਉਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਿਸੱਧ
ਹੋਏ। 5 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ
ਿਵਚਾਰ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਿਵੱਚ ਦੁਖੀ
ਹੋਇਆ। 7 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ
ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੈ, ਆਦਮੀ, ਡੰਗਰ, ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। 8 ਪਰ ਨੂਹ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਹੋਈ।
ਨੂਹ
ਇਹ ਨੂਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ। ਨੂਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ,
ਆਪਣੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਚਲਦਾ ਸੀ। 10 ਨੂਹ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ
ਯਾਫ਼ਥ। 11 ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਵਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 12 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਉਹ ਿਵਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲਚਲਣ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਵਗਾੜ ਿਲਆ ਸੀ। 13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰ
ਿਲਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਭਰ
ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ।
14 ਤੂੰ ਗੋਫ਼ਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ। ਤੂੰ
ਉਸ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ
ਰਾਲ ਨਾਲ ਿਲੱਪੀਂ। 15 ਉਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਣਾਈਂ, ਭਈ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਿਤੰਨ ਸੌ ਹੱਥ, ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਉਚਾਈ ਤੀਹ ਹੱਥ ਹੋਵ।ੇ 16 ਤੂੰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਖੜਕੀ ਬਣਾਈਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਪਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾਂ
ਬਣਾਈਂ। 17 ਵੇਖ ਮੈਂ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਲਆ
ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ,
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਆਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਹੈ, ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। 18 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ।
ਤੂੰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵੀਂ। 19 ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਜੋੜਾ ਅਰਥਾਤ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕੇਂ। 20 ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਜਾਤੀ,
ਡੰਗਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਜਾਤੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੋੜਾ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣ। 21 ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਤਦ ਨੂਹ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
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1

*

5:13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ

*

6:2 ਸਵਰਗੀ ਆਤਮਾਵਾਂ

†

ਜਲ ਪਰਲੋ

1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ
ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ। 2 ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ। 3 ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਨਰ ਮਾਦਾ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਅੰਸ ਜੀਉਂਦੀ ਰਹੇ। 4 ਿਕਉਂਿਕ ਸੱਤ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਚਾਲੀ ਿਦਨ, ਚਾਲੀ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ

6:3 ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

‡

6:4 ਨਫ਼ਤਾਲੀ
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ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਿਮਟਾ
ਿਦਆਂਗਾ। 5 ਤਦ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਨੂਹ ਨੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 6 ਨੂਹ ਦੀ ਉਮਰ ਛੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ
ਜਦ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਈ। 7 ਅਤੇ ਨੂਹ, ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਗਏ। 8 ਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ
ਪੰਛੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ 9 ਦੋ-ਦੋ
ਅਰਥਾਤ ਨਰ ਮਾਦਾ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਨੂਹ ਕੋਲ ਗਏ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 10 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਲੋ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। 11 ਨੂਹ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਛੇ ਸੌਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਤਾਰਵੇਂ ਿਦਨ, ਵੱਡੀ ਡੁੰਿਘਆਈ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸੋਤੇ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ
12 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
13 ਉਸੇ ਿਦਨ ਨੂਹ, ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ, ਯਾਫ਼ਥ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਨੂਹ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖ਼ਲ ਹੋਏ।
14 ਹਰੇਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਹਰੇਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲਾ,
ਹਰੇਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉਸ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋਏ। 15 ਿਜਨਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਜਾਤੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੋੜਾ-ਜੋੜਾ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਨੂਹ ਕੋਲ ਆਏ। 16 ਨਰ-ਮਾਦਾ ਸਾਰੇ
ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਏ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 17 ਪਰਲੋ ਚਾਲੀ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ
ਿਕਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਹੋ
ਗਈ। 18 ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਦੀ ਰਹੀ।
19 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ, ਢੱਕੇ ਗਏ। 20 ਪਾਣੀ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹੱਥ* ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਵੀ ਡੁੱਬ
ਗਏ। 21 ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਪੰਛੀ,
ਕੀ ਡੰਗਰ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ
ਧਰਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ। 22 ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ।
23 ਹਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਜਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਆਦਮੀ, ਕੀ ਡੰਗਰ,
ਕੀ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੀ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੰਛੀ ਸਭ ਿਮਟ ਗਏ। ਉਹ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਿਮਟ ਗਏ, ਪਰ ਨੂਹ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ
ਸਨ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ। 24 ਡੇਢ ਸੌ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ
ਪਾਣੀ ਿਰਹਾ।
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ਜਲ ਪਰਲੋ ਦਾ ਅੰਤ
ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ , ਹਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ , ਹਰ
ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਵਗਾਈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਕਾਰਨ
ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 2 ਡੁੰਿਘਆਈ ਦੇ ਸੋਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ
ਿਖੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਕ ਗਈ। 3 ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣ ਲੱਗ ਿਪਆ 4 ਿਕਸ਼ਤੀ ਸੱਤਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਤਾਰਵੇਂ ਿਦਨ ਅਰਾਰਾਤ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਟੱਕ ਗਈ। 5 ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਘਟਦੇ ਗਏ। ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ
ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਿਦੱਸ ਪਈਆਂ। 6 ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਚਾਲੀਆਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂਹ ਨੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ
ਿਦੱਤਾ। 7 ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ। 8 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖੇ ਿਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ
ਉੱਤੋਂ ਘੱਟ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ। 9 ਪਰ ਉਸ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ
ਦੇ ਪੰਜੇ ਲਈ ਿਟਕਾਣਾ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਸੋ ਉਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ
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ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਕਸ਼ਤੀ
ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਲਆ। 10 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ
ਉਸ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ। 11 ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦੀ ਚੁੰਝ ਿਵੱਚ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਪੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ
ਨੂਹ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਘੱਟ ਿਗਆ ਹੈ। 12 ਤਦ
ਉਹ ਨੇ ਹੋਰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਿਫਰ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈ। 13 ਨੂਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਛੇ ਸੌ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਕ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਨੂਹ ਨੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਛੱਤ ਖੋਲ ਕੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ
ਪਰਤ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। 14 ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਤਾਈਵੇਂ ਿਦਨ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। 15 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂਹ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ 16 ਿਕ
ਤੂੰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਹਾਂ ਵੀ। 17 ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪੰਛੀ, ਡੰਗਰ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਫਲਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧਣ। 18 ਤਦ ਨੂਹ,
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਗਏ। 19 ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ, ਹਰੇਕ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲਾ,
ਹਰੇਕ ਪੰਛੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ
ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆਏ।
ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣਾ
ਤਦ ਨੂਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ
ਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆ,ਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ
ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ। 21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ
ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਵੱਢਣ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਧੁੱਪ, ਹਾੜਹ੍ੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਿਦਨ
ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨੂਹ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਜਾਣਾ
1 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਅਸੀਸ
ਿਦੱਤੀ, ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦਉ 2 ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਅਤੇ
ਭੈਅ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਛੀ, ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਘੱਸਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
3 ਹਰੇਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ
ਲਈ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਗ ਪੱਤ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਸਭ
ਕੁਝ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 4 ਪਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਣ ਸਮੇਤ ਅਰਥਾਤ ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਖਾਇਓ। 5 ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਅਰਥਾਤ ਪਰ੍ਾਣ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਲਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ
ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ
ਭਰਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। 6 ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰਿਚਆ ਸੀ। 7 ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦਉ। 8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, 9 ਮੈਂ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣਾ
ਨੇ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ,
10 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ
ਹਰੇਕ ਪੰਛੀ, ਪਸ਼ੂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ। 11 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ ਤੁਹਾਡੇ
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ਨਾਲ ਬੰਨਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਫੇਰ ਕਦੇ ਜਲ ਪਰਲੋ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ
ਕਦੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। 12 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ
ਉਸ ਨੇ ਮ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਸਦਾ ਲਈ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ। 13 ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ
ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਨੇ ਮ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਤਦ ਇਹ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ
ਬੱਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। 15 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਾਦ
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਜਲ ਪਰਲੋ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ
ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ। 16 ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਨੂੰ
ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 17 ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਮ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਉਹ ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ
ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਮ ਕਨਾਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। 19 ਇਹ ਨੂਹ
ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਬਾਦ ਹੋਈ।
20 ਨੂਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਲਾਇਆ।
21 ਉਸ ਨੇ ਮਧ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਨੰ ਗਾ ਪੈ ਿਗਆ। 22 ਤਦ ਕਨਾਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ
ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਿਸਆ। 23 ਤਦ ਸ਼ੇਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਢੱਿਕਆ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਨ, ਇਸ
ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਿਖਆ। 24 ਜਦ
ਨੂਹ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ
ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 25 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਕਨਾਨ ਸਰਾਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
26 ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਧੰਨ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਵੇ। 27 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਾਫ਼ਥ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੂੰ
ਵਧਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ
ਹੋਵੇ। 28 ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਹ ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ 29 ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋਈ, ਤਦ
ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।
18 ਨੂਹ

10
ਨੂਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
1 ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਜੋ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ - ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ
ਇਹ ਹਨ। 2 ਯਾਫ਼ਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ*: ਗੋਮਰ, ਮਾਗੋਗ, ਮਾਦਈ,
ਯਾਵਾਨ, ਤੂਬਲ, ਮੇਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਤੀਰਾਸ ਸਨ। 3 ਗੋਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ:
ਅਸ਼ਕਨਜ਼, ਰੀਫ਼ਥ ਅਤੇ ਤੋਗਰਮਾਹ ਸਨ। 4 ਯਾਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਲੀਸ਼ਾਹ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼, ਿਕੱਤੀਮ ਅਤੇ ਦੋਦਾਨੀਮ ਸਨ। 5 ਇਨਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਵੰਡੇ
ਗਏ ਿਕ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। 6 ਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਕੂਸ਼, ਿਮਸਰਾਇਮ, ਪੂਟ ਅਤੇ
ਕਨਾਨ ਸਨ। 7 ਕੂਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਬਾ, ਹਵੀਲਾਹ, ਸਬਤਾਹ, ਰਾਮਾਹ
ਅਤੇ ਸਬਤਕਾ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਅਤੇ ਦਦਾਨ ਸਨ।
8 ਕੂਸ਼ ਤੋਂ ਿਨਮਰੋਦ ਜੰਿਮਆ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਸੂਰਬੀਰ
ਉਹ ਹੀ ਸੀ। 9 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਨਮਰੋਦ ਵਰਗਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
*
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ਬਲਵੰਤ ਿਸ਼ਕਾਰੀ। 10 ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਰੰਭ ਿਸ਼ਨਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ†, ਅਰਕ, ਅਕੱਦ, ਕਲਨੇ ਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 11 ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨੀਨਵਾਹ, ਰਹੋਬੋਥਈਰ ਅਤੇ ਕਾਲਹ, 12 ਅਤੇ ਨੀਨਵਾਹ ਅਤੇ ਕਾਲਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਰਸਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ। 13 ਿਮਸਰਾਇਮ
ਲੂ ਦੀ, ਅਨਾਮੀ, ਲਹਾਬੀ, ਨਫ਼ਤੂਹੀ 14 ਅਤੇ ਪਤਰੂਸੀ, ਕੁਸਲੂ ਹੀ ਅਤੇ
ਕਫ਼ਤੋਰੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਇਆ। (ਕੁਸਲੂ ਹੀ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕ ਿਨੱਕਲੇ)
15 ਕਨਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀਦੋਨ ਉਸ ਦਾ ਪਿਹਲੌ ਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤਦ
ਹੇਤ, 16 ਯਬੂਸੀ, ਅਮੋਰੀ, ਿਗਰਗਾਸ਼ੀ, 17 ਿਹੱਵੀ, ਅਰਕੀ, ਸੀਨੀ,
18 ਅਰਵਾਦੀ, ਸਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਾਥੀ ਲੋ ਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਫੈਲ ਗਏ। 19 ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਦੋਨ
ਤੋਂ ਗਰਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦੂਮ, ਅਮੂਰਾਹ,
ਅਦਮਾਹ, ਸਬੋਈਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀ। 20 ਹਾਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੱਬਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਦੇਸਾਂ
ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। 21 ਸ਼ੇਮ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਏਬਰ
ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਯਾਫ਼ਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ
ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ। 22 ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਏਲਾਮ, ਅੱਸ਼ੂਰ, ਅਰਪਕਸਦ, ਲੂ ਦ
ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਸਨ। 23 ਅਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਊਸ, ਹੂਲ, ਗਥਰ ਅਤੇ
ਮੇਸ਼ੇਕ ਸਨ। 24 ਅਰਪਕਸਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਲਹ, ਸ਼ਾਲਹ ਤੋਂ ਏਬਰ ਜੰਮੇ।
25 ਏਬਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਲੇਗ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਯਾਕਤਾਨ ਸੀ। 26 ਯਾਕਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲਮੋਦਾਦ, ਸ਼ਾਲਫ, ਹਸਰਮਾਵਥ,
ਯਾਰਹ, 27 ਹਦੋਰਾਮ, ਊਜ਼ਾਲ, ਿਦਕਲਾਹ, 28 ਓਬਾਲ, ਅਬੀਮਾਏਲ,
ਸ਼ਬਾ, 29 ਓਫੀਰ, ਹਵੀਲਾਹ ਅਤੇ ਯੋਬਾਬ ਜੰਮੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਕਤਾਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 30 ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਫ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੈ,
ਜੋ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਹੈ। 31 ਇਹ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੱਬਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋ
ਗਏ। 32 ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਇਹ ਹੀ ਹਨ: ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ ਇਹ ਹੀ ਹਨ। ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਫੈਲ ਗਈਆਂ।
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ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ।
2 ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਿਸ਼ਨਾਰ*
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੱਸ ਗਏ। 3 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਕਾਈਏ, ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀ
ਥਾਂ ਗਾਰਾ ਸੀ। 4 ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਉ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਿਜਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਅਕਾਸ਼
ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਮਾਈਏ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਖੰਡ ਜਾਈਏ। 5 ਜਦ ਲੋਕ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਉਤਿਰਆ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ
ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ
ਉਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ
ਉਤਰੀਏ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ। 8 ਇਸ ਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 9 ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਲ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ।
1
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ਸ਼ੇਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
1 ਇਤ 1:24-27
10 ਇਹ ਸ਼ੇਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਮ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅਰਪਕਸਦ ਜੰਿਮਆ।
11 ਅਰਪਕਸਦ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੇਮ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। 12 ਜਦ ਅਰਪਕਸਦ
ਪੈਂਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਲਹ ਜੰਿਮਆ। 13 ਅਤੇ
ਅਰਪਕਸਦ ਸ਼ਾਲਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸੌ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ
ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। 14 ਜਦ
ਸ਼ਾਲਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਏਬਰ ਜੰਿਮਆ। 15 ਸ਼ਾਲਹ
ਏਬਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸੌ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। 16 ਅਤੇ ਏਬਰ ਚੌਂਤੀ ਸਾਲ ਦਾ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਲੇਗ ਜੰਿਮਆ। 17 ਏਬਰ ਪੇਲੇਗ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ
ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। 18 ਜਦ ਪੇਲੇਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ
ਤੋਂ ਰਊ ਜੰਿਮਆ। 19 ਪੇਲੇਗ ਰਊ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੌ ਨੌ ਸਾਲ
ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। 20 ਰਊ
ਬੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰੂਗ ਜੰਿਮਆ। 21 ਰਊ ਸਰੂਗ
ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੌ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। 22 ਜਦ ਸਰੂਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਹੋਰ ਜੰਿਮਆ। 23 ਸਰੂਗ ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ
ਜੰਮੇ। 24 ਜਦ ਨਾਹੋਰ ਉਨੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਰਹ
ਜੰਿਮਆ। 25 ਨਾਹੋਰ ਤਾਰਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੌ ਉੱਨੀ ਸਾਲ
ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। 26 ਤਾਰਹ
ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਬਰਾਮ, ਨਾਹੋਰ ਅਤੇ ਹਾਰਾਨ
ਜੰਮੇ।
ਤਾਰਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਇਹ ਤਾਰਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ। ਤਾਰਹ ਤੋਂ ਅਬਰਾਮ, ਨਾਹੋਰ
ਅਤੇ ਹਾਰਾਨ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਹਾਰਾਨ ਤੋਂ ਲੂ ਤ ਜੰਿਮਆ। 28 ਹਾਰਾਨ ਆਪਣੀ
ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਰਥਾਤ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ
ਜਦ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਤਾਰਹ ਅਜੇ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ। 29 ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ
ਨਾਹੋਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ। ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਾਰਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਮਲਕਾਹ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ
ਹਾਰਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਜੋ ਿਮਲਕਾਹ ਅਤੇ ਿਯਸਕਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
30 ਪਰ ਸਾਰਈ ਬਾਂਝ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 31 ਤਾਰਹ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਲੂ ਤ, ਜੋ ਹਾਰਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹ ਸਾਰਈ, ਜੋ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਕਨਾਨ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ; ਪਰ ਓਹ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ
ਵੱਸ ਗਏ। 32 ਜਦ ਤਾਰਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਦ
ਉਹ ਹਾਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ।
27
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਣਨ
1 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼,
ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ*, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ। 2 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ
ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ। 3 ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਦੇਣ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਸ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਸਰਾਪ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। 4 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਰਾਮ
ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਲੂ ਤ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਹਾਰਾਨ
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 5 ਇਸ
ਤਰਾਂ ਅਬਰਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਈ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂ ਤ ਅਤੇ
*

12:1 ਲੋਕਾਂ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ

*

13:5 ਇਬਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਤੰਬੂ
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ਉਸ ਸਾਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਜੀਵਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਕਨਾਨ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ
ਗਏ। 6 ਅਬਰਾਮ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਮੋਰਹ
ਦੇ ਬਲੂ ਤ ਹਨ, ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ। 7 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ
ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ। ਤਦ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
8 ਤਦ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੋ ਬੈਤਏਲ ਤੋਂ ਪੂਰਬ
ਵੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ। ਿਜੱਥੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ
ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ। 9 ਅਬਰਾਮ
ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਿਗਆ।
ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਬਰਾਮ
ਫੇਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਮ
ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਿਭਅੰਕਰ ਕਾਲ ਿਪਆ ਸੀ। 11 ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈਂ, 12 ਜਦ ਿਮਸਰੀ
ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤਦ ਉਹ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ
ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜੀਉਂਦੀ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ।
13 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਲਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। 14 ਿਫਰ ਜਦ ਅਬਰਾਮ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। 15 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਉਹ
ਇਸਤਰੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। 16 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਜੜ, ਗਾਈਆਂ-ਬਲ਼ਦ, ਗਧੇ-ਗਧੀਆਂ, ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਊਠ ਹੋ ਗਏ। 17 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਉੱਤੇ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਬਵਾਂ ਪਾਈਆਂ।
18 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ
ਹੈ?। 19 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ? ਤਦ ਹੀ
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਜਾ। 20 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਿਵਖੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ।
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ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਲੂ ਤ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਅਬਰਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਸੀ ਅਤੇ ਲੂ ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇ
ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਿਗਆ। 2 ਅਬਰਾਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ
ਧਨਵਾਨ ਸੀ। 3 ਉਹ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਬੈਤਏਲ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ
ਅਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। 4 ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ
ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਸੀ। 5 ਲੂ ਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਅਬਰਾਮ
ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਜੜ, ਗਾਈਆਂ-ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ*
ਸਨ। 6 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾਂ ਮਾਲ-ਧਨ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। 7 ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਲੂ ਤ ਦੇ ਆਜੜੀਆਂ
1 ਤਦ
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ਿਵਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਨਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ ਲੋਕ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। 8 ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਲੂ ਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਜੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਭਲਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਨਹੀਂ ਹੈ? 9 ਇਸ ਲਈ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ
ਪਾਸੇ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 10 ਤਦ ਲੂ ਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਸੰਿਜਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਨੂੰ ਨਾਸ
ਕੀਤਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਰਗਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੋਆਰ ਨੂੰ
ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਉਪਜਾਊ ਸੀ। 11 ਇਸ ਲਈ ਲੂ ਤ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਰਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। 12 ਅਬਰਾਮ
ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ ਪਰ ਲੂ ਤ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਵੱਿਸਆ ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ। 13 ਸਦੂਮ ਦੇ
ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪਾਪੀ ਸਨ।
ਅਬਰਾਮ ਹਬਰੋਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਦ ਅਬਰਾਮ ਲੂ ਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ
ਤੋਂ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੈਂ, ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ,
15 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਅੰਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ। 16 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ
ਵਰਗੀ ਅਿਜਹੀ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ
ਿਗਣ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਿਗਣ ਸਕੇਗਾ। 17 ਉੱਠ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਿਵੱਚ ਤੁਰ ਿਫਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ
ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ। 18 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਪੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਮਮਰੇ ਦੇ ਬਲੂ ਤਾਂ ਕੋਲ, ਿਜਹੜੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਜਾ ਵੱਿਸਆ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ।
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ਅਬਰਾਮ ਲੂ ਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਸ਼ਨਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰਾਫ਼ਲ, ਅੱਲਾਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਰਯੋਕ,
ਏਲਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ ਅਤੇ ਗੋਈਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਤਦਾਲ ਦੇ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ 2 ਿਕ ਇਨਾਂ ਨੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਰਾ,
ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਬਰਸਾ, ਅਦਮਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਨਾਬ, ਸਬੋਈਮ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਮੇਬਰ ਅਤੇ ਬਲਾ ਅਰਥਾਤ ਸੋਆਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
ਕੀਤਾ। 3 ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਸੱਦੀਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ,
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 4 ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਰਹੇ ਪਰ ਤੇਰਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ। 5 ਚੌਧਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ , ਅਸਤਰੋਥ-ਕਰਨਇਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ੂਜ਼ੀਆਂ
ਨੂੰ ਹਾਮ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਏਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵੇਹ ਿਕਰਯਾਤਾਇਮ ਿਵੱਚ, 6 ਅਤੇ
ਹੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬਤ ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਏਲ-ਪਾਰਾਨ ਤੱਕ, ਜੋ
ਉਜਾੜ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਾਿਰਆ। 7 ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਏਨ ਿਮਸਪਾਟ
ਅਰਥਾਤ ਕਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹਸਸੋਨ ਤਾਮਾਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ
ਸਨ, ਮਾਿਰਆ। 8 ਤਦ ਸਦੂਮ, ਅਮੂਰਾਹ, ਅਦਮਾਹ, ਸਬੋਈਮ, ਬਲਾ
ਅਰਥਾਤ ਸੋਆਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਦੀਮ ਦੀ
ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ। 9 ਅਰਥਾਤ ਏਲਾਮ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ, ਗੋਈਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਤਦਾਲ, ਿਸ਼ਨਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਅਮਰਾਫ਼ਲ, ਅੱਲਾਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਰਯੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ। 10 ਿਸੱਦੀਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੇ ਿਚੱਕੜ ਦੇ ਟੋਏ ਹੀ ਟੋਏ ਸਨ, ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੱਜੇ
1
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†
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ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਪਰਬਤ
ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ।ੇ 11 ਤਦ ਉਹ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ
ਧਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਲੁ ੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
12 ਉਹ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂ ਤ ਨੂੰ , ਜੋ ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁ ੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। 13 ਤਦ ਿਕਸੇ ਭਗੌੜੇ
ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਬਰਾਮ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ, ਅਬਰਾਮ ਮਮਰੇ
ਅਮੋਰੀ ਜੋ ਅਸ਼ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਨੇ ਰ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਲੂ ਤਾਂ ਕੋਲ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਸੀ। 14 ਜਦ
ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਿਗਆ
ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਅਠਾਰਾਂ ਿਸਖਾਏ ਹੋਏ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਲਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 15 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਰਾਤ
ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਹੋਬਾਹ ਤੱਕ
ਿਜਹੜਾ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 16 ਉਹ
ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਧਨ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂ ਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਮਾਲ-ਧਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈ
ਆਇਆ।
ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਜਦ ਉਹ ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਿਜੱਤ ਕੇ ਮੁਿੜਆ, ਤਦ ਸਦੂਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਵੇਹ ਦੀ
ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਘਾਟੀ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ। 18 ਤਦ ਸ਼ਾਲੇਮ* ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਲਿਕਿਸਦਕ
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮਧ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਾਜਕ
ਸੀ। 19 ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ, ਅੱਤ
ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਹੈ, ਅਬਰਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵ।ੇ 20 ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਤਦ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ। 21 ਤਦ
ਸਦੂਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਦੇ, ਪਰ ਮਾਲ-ਧਨ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈ। 22 ਪਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਦੂਮ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਅਕਾਸ਼
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ 23 ਿਕ ਮੈਂ ਧਾਗੇ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸੱਲੂ ਤੱਕ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ,
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੂੰ ਆਖੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। 24 ਪਰ ਜੋ ਇਨਾਂ ਗੱਭਰੂਆ†ਂ ਨੇ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਿਹੱਸਾ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਆਨੇ ਰ, ਅਸ਼ਕੋਲ
ਅਤੇ ਮਮਰੇ, ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ
ਲੈ ਲੈਣ।
17

15
ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਮ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵਰਣਨ

1 ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ

ਅਬਰਾਮ ਕੋਲ ਆਇਆ: ਨਾ ਡਰ ਅਬਰਾਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਢਾਲ਼
ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹਾਂ। 2 ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਿਰਸ ਇਹ ਦੰਿਮਸ਼ਕੀ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਹੈ। 3 ਅਬਰਾਮ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਸ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ
ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਮੇਰਾ ਵਾਿਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਾਿਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਜੋ
ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਾਿਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਅਤੇ
ਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਗਣ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਐਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 6 ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
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ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ* ਿਗਿਣਆ। 7 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ
ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ
ਿਦਆਂ। 8 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਜਾਣਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵਾਂਗਾ? 9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਛੀ, ਇੱਕ ਿਤੰਨ ਸਾਲ
ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ। 10 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਟੇ ਨੂੰ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। 11 ਜਦ
ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਉਨਾਂ ਲੋਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ, ਤਦ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਹਟਾਇਆ। 12 ਜਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਤਦ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਗੂੜਹ੍ੀ
ਨੀਂਦ ਆ ਪਈ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹਨੇ ਰਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਛਾ ਿਗਆ। 13 ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ, ਿਕ ਤੇਰਾ
ਵੰਸ਼ ਇੱਕ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ
ਦੇਣਗੇ। 14 ਪਰ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਸ ਦੀ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ
ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਲ-ਧਨ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਆਉਣਗੇ। 15 ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ
ਜਾਵੇਂਗਾ। 16 ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਚੌਥੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਓਹ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਅਮੋਰੀਆਂ
ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 17 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲਾ
ਤੰਦੂਰ ਅਤੇ ਬਲਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਇਨਾਂ ਟੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ।
18 ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ, ਤੇਰੀ
ਅੰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦਿਰਆ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਿਰਆ ਫ਼ਰਾਤ ਤੱਕ 19 ਅਰਥਾਤ ਕੇਨੀ, ਕਿਨੱਜ਼ੀ ਅਤੇ
ਕਦਮੋਨੀ, 20 ਿਹੱਤੀ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਫ਼ਾਈਮ, 21 ਅਮੋਰੀ, ਕਨਾਨੀ,
ਿਗਰਗਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।

ਦਾਸੀ, ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈਂ? ਅਤੇ ਿਕੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ ਸਾਰਈ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਆਈ ਹਾਂ। 9 ਫੇਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ ਕੋਲ ਮੁੜ
ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਐਨਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ
ਿਕ ਉਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਗਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। 11 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਂਗੀ।
ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਮਾਏਲ* ਰੱਖੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ। 12 ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਗਧੇ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ† ਵੱਸੇਗਾ।
13 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਅਤਾਏਲਰੋਈ‡ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਿਜਉਂਦੀ ਹਾਂ? 14 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਬਏਰ-ਲਹਈ-ਰੋਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਓਹ ਕਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਦ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। 15 ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਇਸਮਾਏਲ ਰੱਿਖਆ। 16 ਜਦ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸਮਾਏਲ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਿਛਆਸੀ ਸਾਲ ਸੀ।
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ਨੇ ਮ ਦਾ ਿਚੰਨ, ਸੁੰਨਤ
ਜਦ ਅਬਰਾਮ ਨਿੜੰਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ।
2 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਲਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। 3 ਤਦ ਅਬਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ
ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 4 ਭਈ
ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਨੇ ਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਹੋਵੇਂਗਾ। 5 ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਫੇਰ ਅਬਰਾਮ* ਨਹੀਂ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਾਮ† ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 6 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਲਾ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੌਮਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਿਨੱਕਲਣਗੇ। 7 ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਨੰ ਤ ਨੇ ਮ ਕਰਕੇ ਬੰਨਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। 8 ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ
ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। 9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਮ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 10 ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੇ ਮ, ਿਜਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਬਾਅਦ ਅੰਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 11 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦੀ ਖੱਲੜੀ
ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮ ਦਾ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਠਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਨਰ ਦੀ
ਸੁੰਨਤ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੋਵ,ੇ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਤੋਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ
ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਹੋਵੇ। 13 ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ
ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਣ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ
ਮੇਰਾ ਨੇ ਮ ਿਜਸ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ
ਅਨੰ ਤ ਨੇ ਮ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਪਰ ਜੋ ਪੁਰਖ ਬੇਸੁੰਨਤਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ
ਖੱਲੜੀ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰ੍ਾਣੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
1
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ਹਾਜਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ

1 ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਈ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸੀ। 2 ਸਾਰਈ

ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਸੰਤਾਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਵਾਂ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ।
3 ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਿਦਆਂ ਦੱਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ,
ਤਦ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਮਸਰੀ ਦਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰਾ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਹੋਵੇ। 4 ਉਹ ਹਾਜ਼ਰਾ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਜਦ
ਉਸ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁੱਛ ਹੋ ਗਈ। 5 ਸਾਰਈ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ
ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਉਹ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇ। 6 ਅਬਰਾਮ ਨੇ
ਸਾਰਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਈ ਨੇ
ਉਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। 7 ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕੋਲ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ। 8 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸਾਰਈ ਦੀ
*

16:11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ

ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ

‡

†

16:12 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੱਸੇਗਾ

17:15 ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ

‡

16:13 ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

*

17:5 ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ

†

17:5

ਉਤਪਤ 17:15
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ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ ਹੈ।
15 ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਰਈ‡ ਜੋ ਤੇਰੀ
ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਈ ਨਾ ਆਖੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਾਰਾਹ§ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਿਦਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਅਸੀਸ ਿਦਆਂਗਾ
ਿਕ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
17 ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਿਸਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਰਾਹ ਜੋ ਨੱਬੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ?
18 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸਮਾਏਲ ਹੀ ਤੇਰੇ
ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। 19 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ,
ਤੂੰ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਹਾਕ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਨੰ ਤ ਨੇ ਮ ਕਰਕੇ
ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ। 20 ਇਸਮਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਲਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜੰਮਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 21 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ ਇਸਹਾਕ
ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਣੇਗੀ। 22 ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ
ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹਿਟਆ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕੋਲੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚਲਾ
ਿਗਆ। 23 ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ, ਆਪਣੇ
ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ , ਿਜੰਨੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ
ਮੁੱਲ ਲਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨੇ ਪੁਰਖ ਸਨ ਉਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ,
ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 24 ਜਦ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਿੜੰਨਵੇਂ ਸਾਲ
ਦਾ ਸੀ, 25 ਅਤੇ ਇਸਮਾਏਲ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਖੱਲੜੀ
ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 26 ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ
ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਹੋਈ। 27 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖਾਂ
ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਤੋਂ
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

18
ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਮਮਰੇ ਦੇ ਬਲੂ ਤਾਂ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਣ
ਿਦੱਤਾ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਦਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵੇਲੇ
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ
ਵੇਖੋ ਿਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ,
ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 3 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ!
ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। 4 ਮੈਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। 5 ਮੈਂ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ
ਰੋਟੀ ਵੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਿਤਪਤ ਕਰੋ। ਫੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਇਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ
ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਕਰ। 6 ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਝੱਟ ਸਾਰਾਹ ਕੋਲ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਮਾਪ* ਮੈਦਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ
ਪਕਾ 7 ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੱਸ ਕੇ ਚੌਣੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਅਤੇ ਨਰਮ ਵੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। 8 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਦਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਛਾ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ
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ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਖਾਧਾ। 9 ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਿਕੱਥੇ
ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹੈ। 10 ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ†
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ ਆਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਸਾਰਾਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ।
11 ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 12 ਤਦ ਸਾਰਾਹ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੱਸੀ ਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਸੁਆਮੀ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਿਮਲੇਗਾ? 13 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਰਾਹ ਿਕਉਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਿਕ
ਜਦ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਦੇਵਾਂਗੀ? ਭਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ? 14 ਿਨਯੁਕਤ
ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਦੇਵੇਗੀ। 15 ਪਰ ਸਾਰਾਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਿਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਹੱਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ
ਹੱਸੀ ਹੈਂ।
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਨਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਦੂਮ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 17 ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ
ਿਕਉਂ ਲੁ ਕਾਵਾਂ? 18 ਅਬਰਾਹਾਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
19 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਣੇ
ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ, ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰਦੇ
ਰਿਹਣ, ਤਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਬੋਿਲਆ
ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 20 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸਦੂਮ ਅਤੇ
ਅਮੂਰਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। 21 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਰੌਲ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 22 ਤਦ ਓਹ
ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਦੂਮ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ। 23 ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਨੇ ੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮੀ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰੇਂਗਾ? 24 ਸ਼ਾਇਦ
ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਹ ਧਰਮੀ ਹੋਣ। ਕੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਿਮਟਾ
ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਹਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹਨ,
ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਵੇਂਗਾ? 25 ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮੀ
ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਕੁਧਰਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। 26 ਕੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਿਨਆਈਂ ਿਨਆਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ
ਪੰਜਾਹ ਧਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਛੱਡ ਿਦਆਂਗਾ। 27 ਫੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਧੂੜ
ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਹੀ ਹਾਂ। 28 ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਹ ਧਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਘੱਟ
ਹੋਣ। ਕੀ ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਂਗਾ? ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਤਾਲੀ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 29 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਚਾਲੀ ਲੱਭਣ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਚਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 30 ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ੋਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ
ਤੀਹ ਲੱਭਣ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੀਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 31 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀਹ ਲੱਭਣ। ਉਸ
16 ਤਦ
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ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਵੀਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
32 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ੋਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ
ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਦਸ ਲੱਭਣ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 33 ਜਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਦ ਉਹ ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਗਆ।

19
ਸਦੂਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਦੂਤ ਸਦੂਮ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਲੂ ਤ ਸਦੂਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੂ ਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁਕਾਇਆ। 2 ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ
ਅਤੇ ਰਾਤ ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਵੋ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ
ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗ।ੇ 3 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਿਮੰਨਤ
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ।
4 ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੰ ਮੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਸਦੂਮ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਨ, ਕੀ ਬੁੱਢਾ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ।
5 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੂ ਤ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਓਹ ਮਨੁੱਖ ਿਕੱਥੇ
ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ? ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ
ਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੀਏ। 6 ਤਦ ਲੂ ਤ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਬੰਦ
ਕਰ ਿਲਆ। 7 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ
ਨਾ ਕਰੋ। 8 ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ
ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ l ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ
ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਮੇਰੀ ਛੱਤ
ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। 9 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾ, ਉਨਾਂ
ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ
ਸੀ, ਹੁਣ ਿਨਆਈਂ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੂ ਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਨੇ ੜੇ ਆਏ। 10 ਤਦ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ
ਵਧਾ ਕੇ ਲੂ ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ
ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ। 11 ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ , ਕੀ ਛੋਟਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਅੰਨੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਓਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਲੱਭਦੇ-ਲੱਭਦੇ ਥੱਕ ਗਏ।
1

ਲੂ ਤ ਦਾ ਸਦੂਮ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣਾ
ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਲੂ ਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ
ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਜੋ ਤੇਰਾ ਇਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਜਾ। 13 ਿਕਉਂਿਕ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 14 ਉਪਰੰਤ ਲੂ ਤ
ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ ਇਸ
ਨਗਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਮਖ਼ੌਲੀਆ ਿਜਹਾ ਜਾਿਪਆ। 15 ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ
ਲੂ ਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਨ ਲੈ ਜਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੂੰ ਵੀ
ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। 16 ਜਦ ਉਹ ਦੇਰੀ
12 ਤਦ

*

19:22 ਛੋਟੀ ਥਾਂ

ਉਤਪਤ 19:37

ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ। 17 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਓਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾ, ਿਪੱਛੇ
ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਨਾ ਠਿਹਰੀਂ। ਪਰਬਤ
ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੂੰ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। 18 ਪਰ ਲੂ ਤ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂਓ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। 19 ਵੇਖ,ੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਬਤ
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਿਬਪਤਾ
ਆ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਵਾਂ। 20 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਨਗਰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਨੇ ੜੇ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਿਦਓ। ਕੀ ਉਹ ਨਗਰ
ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। 21 ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਸ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ।
22 ਛੇਤੀ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਆਰ*
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ।
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼
ਸੂਰਜ ਅਜੇ ਚਿੜਹ੍ਆ ਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਲੂ ਤ ਸੋਆਰ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਵਿੜਆ। 24 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗੰਧਕ ਅਤੇ
ਅੱਗ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਸਾਈ 25 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ , ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਉਪਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ। 26 ਪਰ ਲੂ ਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੂ ਣ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਬਣ
ਗਈ। 27 ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਗਆ,
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 28 ਜਦ ਉਸ ਨੇ
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਵੱਲ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਵੇਖ,ੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਠ ਿਰਹਾ ਸੀ। 29 ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਲੂ ਤ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੂ ਤ ਨੂੰ ਉਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ।
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ਮੋਆਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ
ਲੂ ਤ ਨੇ ਸੋਆਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਵੱਸ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਸੋਆਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। 31 ਤਦ ਵੱਡੀ
ਧੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ
ਆਵੇ। 32 ਇਸ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮਧ ਿਪਲਾਈਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਲੇਟੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ
ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। 33 ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ
ਮਧ ਿਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਧੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੰਗ ਲੇਟੀ ਪਰ
ਲੂ ਤ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਲੇਟਣਾ ਅਤੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ। 34 ਅਗਲੇ
ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਕੱਲ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੰਗ ਲੇਟੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹ ਨੂੰ
ਮਧ ਿਪਲਾਈਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਸੰਗ ਲੇਟ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। 35 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮਧ ਿਪਲਾਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਧੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੰਗ ਲੇਟੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਲੇਟਣਾ ਅਤੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ
ਜਾਿਣਆ। 36 ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੂ ਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈਆਂ, 37 ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਣਆ ਅਤੇ
30 ਫੇਰ
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ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਆਬ ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਆਬੀਆਂ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਹੈ। 38 ਛੋਟੀ ਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਬਨ-ਅੰਮੀ ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ।

20
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ
ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਕਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਠਿਹਿਰਆ ਅਤੇ ਗਰਾਰ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਵੱਿਸਆ। 2 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਿਲਆ। 3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖ, ਤੂੰ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਲਆ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ
ਹੈਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਪਰ ਅਜੇ ਅਬੀਮਲਕ ਸਾਰਾਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ
ਤੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਂਗਾ? 5 ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਇਸਤਰੀ
ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਦੀ ਖਿਰਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਇਹ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖਿਰਆਈ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਰੋਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 7 ਹੁਣ ਤੂੰ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੋੜ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ
ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈ ਿਕ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਗੇ।
8 ਅਬੀਮਲਕ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਗਏ। 9 ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਿਵਗਾਿੜਆ
ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
10 ਿਫਰ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ? 11 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ
ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ
ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ। 12 ਪਰ
ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਪਰ
ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਗਈ। 13 ਜਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਯਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਿਜੱਥੇ
ਿਕਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਆਖੀਂ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ
ਹੈ। 14 ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਇੱਜੜ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ।
15 ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ
ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ,ੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਸ। 16 ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ* ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਖ, ਉਹ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਂਗੀ। 17 ਤਦ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਓਹ ਫੇਰ ਜਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 18 ਿਕਉਂਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਬੀਮਲਕ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
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ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਜਨਮ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਰਾਹ ਉੱਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ।
2 ਸਾਰਾਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਨਯੁਕਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 3 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸਹਾਕ* ਰੱਿਖਆ। 4 ਅਤੇ
ਜਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਅੱਠ ਿਦਨ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ,
ਤਦ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ।
5 ਅਬਰਾਹਾਮ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ
ਜੰਿਮਆ। 6 ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰ ਦ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨੰ ਦ ਮਨਾਉਣਗੇ।
7 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਸਾਰਾਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਏਗੀ? ਵੇਖੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 8 ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ
ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ।
1

ਹਾਜਰਾ ਅਤੇ ਇਸਮਾਏਲ ਦਾ ਕੱਿਢਆ ਜਾਣਾ
ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਲਈ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ। 10 ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਦਾਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੇ
ਨਾਲ ਵਾਿਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
9

ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। 12 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ
ਿਵੱਚ ਬੁਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ
ਦੀ ਮੰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। 13 ਮੈਂ
ਉਸ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵੀ
ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਹੈ। 14 ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਿਠਆ, ਰੋਟੀ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਸ਼ੇਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤਦ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ
ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ। 15 ਜਦ ਮੇਸ਼ੇਕ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। 16 ਆਪ
ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਵੇਖਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਬੈਠ
ਕੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। 17 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ
ਰੋਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ
ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਡਰ,
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਪਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ
ਲਈ ਹੈ। 18 ਉੱਠ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਾਂਭ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 19 ਤਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਖੂਹ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੇਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈ ਆਈ
ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਿਪਲਾਇਆ। 20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ
ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਬਿਣਆ। 21 ਉਹ ਪਾਰਾਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਲੈ ਆਈ। 22 ਫੇਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਫ਼ੀਕੋਲ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ। 23 ਹੁਣ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਹ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਿਤਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇਂਗਾ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ
11 ਆਪਣੇ
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ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇਂਗਾ, ਇਸ
ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। 24 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਵਾਂਗਾ। 25 ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਖੋਹ ਿਲਆ ਸੀ। 26 ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਿਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। 27 ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ। 28 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ
ਸੱਤ ਲੇਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ 29 ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਇਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਲੇਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 30 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੱਤ
ਲੇਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਭਈ ਇਹ
ਖੂਹ ਮੈਂ ਪੁੱਿਟਆ ਹੈ। 31 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਪੈ ਿਗਆ। 32 ਜਦ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਿਵੱਚ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਫ਼ੀਕੋਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਗਏ। 33 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਿਵੱਚ ਝਾਊ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਟੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
34 ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਿਰਹਾ।

22

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਅਬਰਾਹਾਮ!
ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 2 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ , ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਰਥਾਤ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ
ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ
ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾ। 3 ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ
ਕਾਠੀ ਕੱਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ
ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠ
ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਪਆ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ।
4 ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ
ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਿਖਆ 5 ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕੋ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ
ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗ।ੇ 6 ਤਦ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਅਤੇ ਛੁਰੀ
ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰ ਪਏ। 7 ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਪਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ
ਪਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? 8 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ
ਓਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। 9 ਓਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਿਚਣ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 10 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ
ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ 11 ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਅਬਰਾਹਾਮ!
ਅਬਰਾਹਾਮ!” ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 12 ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ
ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਗਆ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
1

*

22:14 ਉਹ ਆਪ ਵੇਖੇਗਾ

*

23:6 ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ

†

23:11 ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ
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ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਸਰਫ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। 13 ਜਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਸੰਗ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ
ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ।
14 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਿਯਰਹ* ਰੱਿਖਆ,
ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” 15 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, 16 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, 17 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਿਜੰਨੀਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ
ਰੇਤ ਵਾਂਗੂੰ ਅੱਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। 18 ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ
ਹੈ। 19 ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਉੱਠ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਏਰਸ਼ਬਾ
ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਿਸਆ ਿਰਹਾ।
ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ

20 ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ

ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ, ਵੇਖ, ਿਮਲਕਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਹੋਰ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 21 ਿਮਲਕਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ
ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਊਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਬੂਜ਼ ਅਤੇ ਕਮੂਏਲ ਿਜਹੜਾ
ਅਰਾਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ 22 ਅਤੇ ਕਸਦ, ਹਜ਼ੋ, ਿਪਲਦਾਸ, ਿਯਦਲਾਫ
ਅਤੇ ਬਥੂਏਲ 23 ਇਹਨਾਂ ਅੱਠ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਕਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਹੋਰ ਲਈ ਜਿਣਆ ਅਤੇ ਬਥੂਏਲ ਦੇ ਿਰਬਕਾਹ ਜੰਮੀ।
24 ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਖ਼ੈਲ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਮਾਹ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ
ਤਬਹ, ਗਹਮ, ਤਹਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਕਾਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
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ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
1 ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, 2 ਜਦ
ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਐਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਰਯਥ-ਅਰਬਾ ਅਰਥਾਤ
ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਮਰ ਗਈ, ਿਜਹੜਾ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਰਾਹ ਲਈ ਰੋਣ-ਿਪੱਟਣ ਲਈ ਆਇਆ। 3 ਫੇਰ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਖਣ ਲੱਗਾ, 4 ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਜਨਬੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਮੇਰੀ ਿਵਰਾਸਤ ਕਰ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਰਦਾ ਦੱਬ ਿਦਆਂ। 5 ਹੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, 6 ਪਰ੍ਭੂ* ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਚੰਗੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। 7 ਤਦ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਰਥਾਤ ਹੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਿਕਆ, 8 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਬ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼
ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸੋਹਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਫ਼ਰੋਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
9 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਕਫ਼ੇਲਾਹ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ
ਦੇ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਲਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਮੇਰੀ ਿਨੱਜ ਭੂਮੀ ਹੋਵੇ। 10 ਅਫ਼ਰੋਨ ਹੇਤ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਜੰਨੇ ਿਹੱਤੀ
ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, 11 ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ† ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ।ੋ
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ਮੈਂ ਇਹ ਖੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਫ਼ਾ ਵੀ ਿਜਹੜੀ ਉਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਿਦਓ। 12 ਫੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਝੁਿਕਆ 13 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਦ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਬਾਂ। 14 ਅਫ਼ਰੋਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, 15 ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ
ਮੁੱਲ, ਜੋ ਚਾਰ ਸੌ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ‡ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਿਦਓ। 16 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਫ਼ਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਿਸੱਕੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਚਲਦੇ ਸਨ, ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਿਹੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਬੋਿਲਆ
ਸੀ, ਅਫ਼ਰੋਨ ਲਈ ਤੋਲ ਿਦੱਤਾ। 17 ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਕਫ਼ੇਲਾਹ ਵਾਲਾ
ਅਫ਼ਰੋਨ ਦਾ ਖੇਤ, ਿਜਹੜਾ ਮਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬੰਿਨਆਂ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, 18 ਿਹੱਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
ਿਨੱਜ ਭੂਮੀ ਹੋ ਗਈ। 19 ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ ਮਕਫ਼ੇਲਾਹ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਮਮਰੇ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ।
20 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਲੀ ਗੁਫ਼ਾ, ਹੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਤੋਂ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਿਨੱਜ ਭੂਮੀ ਹੋ ਗਈ।
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ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਿਵਆਹ
1 ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ। 2 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌ ਕਰ ਨੂੰ , ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖ*; 3 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇਵਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ
ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾ ਿਲਆਵੀਂ, ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ। 4 ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ
ਕੋਲ ਜਾਈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਪਤਨੀ ਲੈ ਆਵੀਂ। 5 ਤਦ
ਉਸ ਨੌ ਕਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂ ਿਜੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈਂ? 6 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਲੈ ਜਾਵੀਂ। 7 ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਘਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਿਦਆਂਗਾ। ਉਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਤਨੀ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ। 8 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ।
ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੀਂ। 9 ਤਦ ਉਸ ਨੌ ਕਰ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੱਟ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। 10 ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਨੌ ਕਰ ਆਪਣੇ
ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਊਠਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਸੋਪੋਤਾਮੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਿਗਆ। 11 ਉਸ ਨੌ ਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ
ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। 12 ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕਾਰਜ ਸਫ਼ਲ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ
‡
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ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ। 13 ਵੇਖ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਨਗਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ।
14 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਭਈ ਆਪਣਾ ਘੜਾ
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖੇ ਪੀਓ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਲਾਵਾਂਗੀ ਸੋ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ
ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਤਦ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਿਰਬਕਾਹ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਭਰਾ
ਨਾਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਮਲਕਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਥੂਏਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ
ਘੜਾ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਿਨੱਕਲੀ। 16 ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੇਖਣ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਗ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਿਵੱਚ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘੜਾ
ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ। 17 ਤਾਂ ਉਹ ਨੌ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਨੱਠ ਕੇ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਈਂ।
18 ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ † ਜੀ ਪੀਓ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਜਲਦੀ
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਲਾਇਆ। 19 ਜਦ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ ਚੁੱਕੀ ਤਦ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਲਈ
ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਾਂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਓਹ ਪੀ ਨਾ ਲੈਣ। 20 ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਹੌਦ ਿਵੱਚ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਖੂਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਨੱਠ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਊਠਾਂ ਲਈ
ਪਾਣੀ ਭਿਰਆ। 21 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ। 22 ਜਦ ਊਠ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਤਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ‡ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੱਥ ਅਤੇ ਦਸ ਤੋਲੇ§ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ
ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਹਨਾ ਿਦੱਤੇ 23 ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਂ ਤੂੰ
ਿਕਹਦੀ ਧੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ? 24 ਉਸ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬਥੂਏਲ ਦੀ
ਧੀ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਮਲਕਾਹ ਨੇ ਨਾਹੋਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 25 ਿਫਰ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊਠਾਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਬਥੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਰਾਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ। 26 ਤਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 27 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਮੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਚਆਈ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋਿੜਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 28 ਤਦ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ
ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੱਠ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ।
29 ਿਰਬਕਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਬਾਨ ਸੀ, ਲਾਬਾਨ
ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਚਸ਼ਮੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਿਗਆ। 30 ਜਦ
ਉਸ ਨੇ ਨੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਕੜੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਜਦ
ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਿਰਬਕਾਹ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਿਜਹੜੀ ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ ਿਕ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ-ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਊਠਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਸ਼ਮੇ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਸੀ। 31 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਆਓ। ਬਾਹਰ
ਿਕਉਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ
32 ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ
ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ। 33 ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ। 34 ਫੇਰ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਨੌ ਕਰ ਹਾਂ 35 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ, ਗਾਈਆਂ-ਬਲ਼ਦ, ਸੋਨਾਚਾਂਦੀ, ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ, ਊਠ ਅਤੇ ਗਧੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 36 ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ

24:2 ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ l

†

24:18 ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ

‡

24:22 5.7 ਗਰ੍ਾਮ

§

24:22

ਉਤਪਤ 24:37

ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਣਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 37 ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇਨਾਂ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਪਤਨੀ ਨਾ ਿਲਆਵੀਂ। 38 ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਤਨੀ
ਲੈ ਆਵੀਂ। 39 ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ। 40 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੈਂ ਚਲਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਤ
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਤਨੀ ਲੈ ਆਵੀਂ।
41 ਤਦ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਂਗਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਜੇ ਓਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ
ਜਾਵੇਂਗਾ। 42 ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਚਸ਼ਮੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ
ਨੂੰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਕਰੇਂ। 43 ਵੇਖ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ
ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ
ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ
ਿਪਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ, 44 ਪੀ ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ
ਲਈ ਵੀ ਭਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਓਹੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ। 45 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਆਖਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਿਰਬਕਾਹ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਿਵੱਚ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਿਰਆ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਈਂ। 46 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਛੇਤੀ
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਪੀਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਲਾਵਾਂਗੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਿਪਲਾਇਆ। 47 ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਿਕਹਦੀ ਧੀ ਹੈਂ?
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬਥੂਏਲ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਮਲਕਾਹ
ਨੇ ਨਾਹੋਰ ਲਈ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਨੱਥ ਅਤੇ
ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਕੜੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ। 48 ਿਫਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਿਖਆ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਇਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਧੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ
ਲੈ ਜਾਂਵਾਂ। 49 ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂ। 50 ਤਦ ਲਾਬਾਨ
ਅਤੇ ਬਥੂਏਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ
ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। 51 ਵੇਖ,ੋ
ਿਰਬਕਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ।
52 ਜਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨੌ ਕਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 53 ਫੇਰ ਉਸ
ਨੌ ਕਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਿਰਬਕਾਹ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਿਦੱਤੀਆਂ। 54 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ
ਅਤੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟੀ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆ ਕਰੋ। 55 ਿਰਬਕਾਹ ਦੇ
ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਦਨ ਅਰਥਾਤ
ਦਸ ਿਦਨ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੀ
ਜਾਵੇਗੀ। 56 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂ। 57 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਹੈ? 58 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਜਾਂਵਾਂਗੀ। 59 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਿਰਬਕਾਹ, ਉਸ ਦੀ ਦਾਈ,
*
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ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨੌ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
60 ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸਾਡੀ
ਭੈਣ, ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਵੈਰੀਆਂ
ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। 61 ਤਦ ਿਰਬਕਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਸਹੇਲੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੌ ਕਰ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। 62 ਇਸਹਾਕ, ਜੋ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ,
ਬਏਰ-ਲਹਈ-ਰੋਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। 63 ਇਸਹਾਕ ਸ਼ਾਮ
ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ* ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਊਠ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
64 ਤਦ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਊਠ
ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। 65 ਉਸ ਨੇ ਨੌ ਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ
ਖੇਤ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੌ ਕਰ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਤਦ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ। 66 ਫੇਰ ਨੌ ਕਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। 67 ਤਦ
ਇਸਹਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ
ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲੀ।
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ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ਜ
1 ਇਤ 1:32, 33
1 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਨੀ ਿਵਆਹ ਲਈ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਕਤੂਰਾਹ ਸੀ। 2 ਉਸ ਨੇ ਿਜਮਰਾਨ, ਯਾਕਸਾਨ, ਮਦਾਨ, ਿਮਦਯਾਨ,
ਿਯਸ਼ਬਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਆਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 3 ਯਾਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਾ
ਅਤੇ ਦਦਾਨ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਦਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਸੂਿਰਮ, ਲਟੂਿਸਮ ਅਤੇ
ਲਉੱਿਮਮ ਸਨ। 4 ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਫਾਹ, ਏਫਰ, ਹਨਕ,
ਅਬੀਦਾ ਅਤੇ ਅਲਦਾਅ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਤੂਰਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
5 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸੀ, ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ,
6 ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਖ਼ੈਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਗ਼ਾਤਾਂ
ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ।
8 ਅਬਰਾਹਾਮ ਚੰਗੇ ਿਬਰਧਪੁਣੇ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਪੂਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਤਆਗ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਿਮਿਲਆ। 9 ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸਮਾਏਲ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਮਕਫ਼ੇਲਾਹ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਿਹੱਤੀ ਸੋਹਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਫ਼ਰੋਨ
ਦੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਮਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ।
10 ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਹੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ
ਦੱਬੇ ਗਏ। 11 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਬਏਰ-ਲਹਈਰੋਈ ਕੋਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।
7 ਅਬਰਾਹਾਮ

ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
1 ਇਤ 1:28-31
12 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਦਾਸੀ
ਿਮਸਰੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਈ ਜਿਣਆ, ਉਸ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਇਹ ਹੈ। 13 ਇਸਮਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਇਹ ਹੈ: ਇਸਮਾਏਲ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ ਨਬਾਯੋਤ, ਿਫਰ ਕੇਦਾਰ,
ਅਦਬਏਲ ਅਤੇ ਿਮਬਸਾਮ, 14 ਿਮਸ਼ਮਾ, ਦੂਮਾਹ, ਮੱਸਾ, 15 ਹਦਦ,
ਤੇਮਾ, ਯਤੂਰ, ਨਾਫ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਦਮਾਹ। 16 ਇਹ ਇਸਮਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸਨ, ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ

ਉਤਪਤ 25:17
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ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੋਏ। 17 ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਇੱਕ
ਸੌ ਸੈਂਤੀ ਸਾਲ ਹੋਈ ਤਦ ਉਹ ਪਰ੍ਾਣ ਿਤਆਗ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਮਿਲਆ। 18 ਉਸਦਾ ਵੰਸ਼ ਹਵੀਲਾਹ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਸ਼ੂਰ ਤੱਕ, ਿਜਹੜਾ ਅੱਸ਼ੂਰ ਵੱਲ ਜਾਂਿਦਆਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ,
ਵੱਸ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ* ਵੱਸ ਗਏ।
ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ
ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ:
ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਇਸਹਾਕ ਜੰਿਮਆ, 20 ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਚਾਲੀ ਸਾਲ
ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਲੈ ਆਇਆ, ਿਜਹੜੀ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਥੂਏਲ ਅਰਾਮੀ ਦੀ
ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਅਰਾਮੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। 21 ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਂਝ ਸੀ, ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਿਰਬਕਾਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। 22 ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ
ਸਨ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਹੀ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਜੀਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ? ਤਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਗਈ।
23 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਓਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। 24 ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਜਣਨ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਸ
ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਸਨ। 25 ਪਿਹਲੌਠਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਲ
ਜੱਤ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਵਰਗਾ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਏਸਾਓ† ਰੱਿਖਆ। 26 ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਏਸਾਓ ਦੀ ਅੱਡੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਜਦ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਹਾਕ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ।
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ਏਸਾਓ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲੌਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ
ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਏਸਾਓ ਿਨਪੁੰਨ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਬਿਣਆ ਅਤੇ
ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਭੋਲਾ-ਭਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬੂਆਂ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 28 ਇਸਹਾਕ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ
ਿਰਬਕਾਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। 29 ਇੱਕ ਿਦਨ ਯਾਕੂਬ
ਦਾਲ ਪਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ
ਆਇਆ। 30 ਤਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸੇ ਲਾਲ ਦਾਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸੇ
ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦੋਮ ਪੈ ਿਗਆ। 31 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ। 32 ਏਸਾਓ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਿਕਸ
ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ? 33 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੁੰ ਖਾਹ, ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ
ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। 34 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਲ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਇਸ
ਤਰਾਂ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ।
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ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਗਰਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ
1 ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਹਲੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ
ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ
ਇਸਹਾਕ ਗਰਾਰ ਨੂੰ , ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਬੀਮਲਕ ਕੋਲ ਚਲਾ
ਿਗਆ। 2 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਮਸਰ
ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਈਂ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ।
3 ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਟੱਕੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਬਰਕਤ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼
*

25:18 ਪੂਰਬ ਵੱਲ

†

25:25 ਜਤਲੀ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ

*

26:20 ਝਗੜਾ
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ਿਦਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ
ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। 4 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ,
ਮੇਰੀ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ। 6 ਇਸਹਾਕ
ਗਰਾਰ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ ਿਰਹਾ 7 ਜਦ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਿਵਖੇ ਪੁੱਿਛਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਿਰਬਕਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। 8 ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ
ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਬੀਮਲਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ ਇਸਹਾਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਿਰਬਕਾਹ ਨਾਲ ਲਾਡ-ਿਪਆਰ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। 9 ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਉਹ
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ? ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਿਚਆ, ਿਕਤੇ
ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਨਾ ਜਾਂਵਾਂ। 10 ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ
ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਗ ਲੇਟਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ।
11 ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੋ
ਕੋਈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਬੀਜ ਬੀਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੌ ਗੁਣਾ ਫਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ। 13 ਸੋ ਉਹ ਵੱਧ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਤ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਿਗਆ। 14 ਉਹ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ,
ਗਾਈਆਂ-ਬਲ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੜਨ ਲੱਗ।ੇ 15 ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਪੁੱਟੇ
ਸਨ, ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤੇ।
16 ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ। 17 ਤਦ ਇਸਹਾਕ ਉੱਥੋਂ
ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਗਰਾਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ। 18 ਤਦ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ
ਸਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ। 19 ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ
ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਸੁੰਬ ਫੁੱਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲੱਿਭਆ। 20 ਤਦ ਗਰਾਰ
ਦੇ ਆਜੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਆਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਏਸਕ*
ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਸਨ। 21 ਤਦ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਹ ਪੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਵੀ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ
ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਟਨਾ† ਰੱਿਖਆ। 22 ਤਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ
ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਹ ਪੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਖੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ
ਆਖ ਕੇ ਰਹੋਬੋਥ‡ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌੜਾ ਸਥਾਨ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਫਲਾਂਗ।ੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਹਾਂ
ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਿਗਆ, 23 ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।
24 ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਾਵਾਂਗਾ।
25 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ
†
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ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਪੁੱਿਟਆ।
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਅਹੁੱਜ਼ਥ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸੈਨਾਪਤੀ ਫ਼ੀਕੋਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ।
27 ਪਰ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ
ਹੋ, ਜਦ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ? 28 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਏ। 29 ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ
ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ
ਨਾ ਕਿਰਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। 30 ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। 31 ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ
ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਓਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। 32 ਉਸੇ ਿਦਨ
ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਪੁੱਿਟਆ ਸੀ, ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਿਭਆ
ਹੈ। 33 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸ਼ਬਆਹ§ ਰੱਿਖਆ। ਇਸ
ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਹੈ।
26

ਏਸਾਓ ਦੀਆਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਤਨੀਆਂ
ਜਦ ਏਸਾਓ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੀ ਿਹੱਤੀ ਦੀ
ਧੀ ਯਹੂਿਦਥ ਅਤੇ ਏਲੋਨ ਿਹੱਤੀ ਦੀ ਧੀ ਬਾਸਮਥ ਨੂੰ ਿਵਆਹ
ਿਲਆਇਆ। 35 ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਿਰਬਕਾਹ ਦੇ ਮਨਾਂ
ਲਈ ਕੁੜੱਤਣ ਸੀ।
34

27
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਮਲਣਾ
ਜਦ ਇਸਹਾਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਧੁੰਦਲਾ ਗਈਆਂ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 2 ਤਦ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 3 ਸੋ ਤੂੰ ਹੁਣ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਰਥਾਤ ਧਣੁੱਖ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਾਰ, 4 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ
ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂ। 5 ਜਦ
ਇਸਹਾਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਦ ਿਰਬਕਾਹ
ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਏਸਾਓ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਾਰ
ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। 6 ਤਦ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ 7 ਿਕ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਦੇਵਾਂ। 8 ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦੀ
ਹਾਂ। 9 ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੋ ਚੰਗੇ ਮੇਮਣੇ
ਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਲਈ ਿਜਹੜਾ
ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਤਆਰ ਕਰਾਂ। 10 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ
ਲੈ ਜਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇ। 11 ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ
ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਜੱਤਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਮ ਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ।
12 ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਾਪ ਲਵਾਂ
ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਸਰਾਪ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। 13 ਤੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
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ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆ। 14 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੜਆ, ਆਪਣੀ
ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। 15 ਤਦ
ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਦੇ ਬਸਤਰ ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾਏ 16 ਅਤੇ
ਮੇਮਿਣਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਮ ਹੀਣ ਗਰਦਨ
ਉੱਤੇ ਲਪੇਟੀਆਂ। 17 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਿਦੱਤਾ। 18 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਪਤਾ ਜੀ
ਤਦ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? 19 ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ? ਯਾਕੂਬ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਏਸਾਓ ਤੇਰਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਠ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਨੂੰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਦਲ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੋ। 20 ਇਸਹਾਕ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਮਲ
ਿਗਆ,? ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆ ਿਦੱਤਾ। 21 ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹੀ
ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਹੈਂ ਿਕ ਨਹੀਂ। 22 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ
ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼
ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ ਏਸਾਓ ਦੇ ਹਨ। 23 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ
ਪਛਾਿਣਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਰਗੇ
ਜਤਾਉਲੇ ਸਨ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ। 24 ਇਸਹਾਕ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਹੀ ਹੈਂ? ਤਦ ਉਸ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ। 25 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆ
ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤੈਨੂੰ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ
ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਧ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਪੀਤੀ।
26 ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। 27 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਸੁੰਘੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ।
ਫੇਰ ਆਿਖਆ - ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ
ਵਰਗੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ। 28 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਚਕਨਾਈ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ
ਦਾਖ਼ਰਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵ।ੇ 29 ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਣ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਣ। ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ
ਦੇਵੇ ਉਹ ਆਪ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ
ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।
ਅਸੀਸ ਦੇ ਲਈ ਏਸਾਓ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਦੇ ਹਿਟਆ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਕੇ
ਆਇਆ। 31 ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਵੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਿਦਲ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੋ। 32 ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ? ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ
ਏਸਾਓ ਹਾਂ। 33 ਤਦ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਿਖਆ,
ਫੇਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ?
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ
ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। 34 ਜਦ ਏਸਾਓ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ
ਿਦਓ। 35 ਤਦ ਉਸ ਆਿਖਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ
30 ਤਦ
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ਬਰਕਤ ਲੈ ਿਗਆ। 36 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਠੀਕ
ਯਾਕੂਬ* ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਛੱਡੀ? 37 ਤਦ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਏਸਾਓ
ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ
ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ?
38 ਤਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ? ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਿਦਓ
ਤਾਂ ਏਸਾਓ ਨੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਇਆ। 39 ਉਹ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ - ਵੇਖ, ਧਰਤੀ ਦੀ
ਿਚਕਨਾਈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਰਿਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
40 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਅਵਾਰਾ ਿਫਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਦਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੀ
ਧੌਣ ਉੱਤੋਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇਂਗਾ। 41 ਏਸਾਓ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਵੈਰ ਰੱਿਖਆ, ਏਸਾਓ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਹਨ
ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 42 ਜਦ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਦ ਉਸ
ਆਪਣੇ ਿਨੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ
ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ ਤਸੱਲੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ।
43 ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉੱਠ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲਾਬਾਨ
ਕੋਲ ਹਾਰਾਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾ। 44 ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹ ਜਦ
ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ੋਧ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। 45 ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ
ੋਧ ਤੈਥੋਂ ਨਾ ਹੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਲ
ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਇੱਕ ਹੀ ਿਦਨ
ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾਂ?
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ
ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹੇਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਿਵੱਚ ਅੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਯਾਕੂਬ ਹੇਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ, ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਤਨੀ ਲੈ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਜੀਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ?
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ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਨਾਨੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰੀਂ। 2 ਉੱਠ, ਪਦਨ
ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਬਥੂਏਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ
ਲਾਬਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਈਂ। 3 ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾਵੇ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੋਵੇਂ। 4 ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼
ਨੂੰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਬਣਾ ਲਵੇਂ। 5 ਇਸਹਾਕ
ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਲਾਬਾਨ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ ਅਰਾਮੀ ਬਥੂਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ
ਏਸਾਓ ਦੀ ਮਾਤਾ ਿਰਬਕਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ।
ਏਸਾਓ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵਆਹ
ਜਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ
ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਤਨੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦੇ
ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
6

*

28:13 ਪੋੜੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ

†

28:19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਘਰ
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ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰੀਂ, 7 ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ
ਸੁਣ ਕੇ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। 8 ਤਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਇਹ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਕਨਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਿਵੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਹਨ 9 ਤਦ ਏਸਾਓ ਇਸਮਾਏਲ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਨਬਾਯੋਤ ਦੀ ਭੈਣ
ਮਹਲਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਲਾ ਿਲਆ।
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ

10 ਯਾਕੂਬ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਰਾਨ ਨੂੰ

ਿਗਆ, 11 ਅਤੇ ਇੱਕ
ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਿਗਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਲੇਟ ਿਗਆ। 12 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਟੀ
ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਦੇਉੱਤਰਦੇ ਸਨ। 13 ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ* ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। ਿਜਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਿਪਆ ਹੈਂ,
ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ। 14 ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ
ਵੱਲ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਥੋਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ। 15 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਨ
ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। 16 ਫੇਰ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ
ਤੋਂ ਜਾਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 17 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੈਅ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਇਹ ਸਥਾਨ ਿਕੰਨਾਂ ਿਭਆਨਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਇਹ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਫਾਟਕ
ਹੈ। 18 ਯਾਕੂਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਨੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਥੰਮਹ੍ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਡੋਿਲਆ। 19 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈਤਏਲ†
ਰੱਿਖਆ, ਪਰ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੂ ਜ਼ ਸੀ। 20 ਯਾਕੂਬ ਨੇ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ, ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ
ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇਵੇ
21 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੰਮਹ੍ ਖੜਹ੍ਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਦੇਵੇਂਗਾ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ।

29
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ
ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਇਆ
2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਇੱਜੜ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਓਹ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੀ। 3 ਜਦ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਤਾਂ ਓਹ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੇੜਹ੍ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਿਪਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 4 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਨ ਤੋਂ
ਹਾਂ। 5 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
1 ਯਾਕੂਬ
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6 ਉਸ ਨੇ

ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ? ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹਾਂ,
ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ ਉਹ ਦੀ ਧੀ ਰਾਖ਼ੇਲ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ। 7 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਅਜੇ ਿਦਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਿਪਲਾ ਕੇ ਚਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਓ। 8 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਓਹ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਰੇੜਹ੍ਨ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਿਪਲਾ ਸਕਦੇ। 9 ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਰਾਖ਼ੇਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਆਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੀ ਸੀ। 10 ਜਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ
ਲਾਬਾਨ ਦੀ ਧੀ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ
ਨੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੇਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਮਾਮੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਇਆ। 11 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖ਼ੇਲ
ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਇਆ। 12 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਰਬਕਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹਾਂ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਨੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ। 13 ਜਦ ਲਾਬਾਨ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਨੱਠਾ ਅਤੇ
ਜੱਫ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। 14 ਤਦ ਲਾਬਾਨ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈਂ, ਤਾਂ
ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਰਹਾ।
ਰਾਖ਼ੇਲ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ
ਫੇਰ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੇਰਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਂ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ
ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਵੇਂਗਾ? ਲਾਬਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ, 16 ਵੱਡੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਲੇਆਹ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਖ਼ੇਲ ਸੀ। 17 ਲੇਆਹ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਕੋਮਲ ਸਨ ਪਰ ਰਾਖ਼ੇਲ ਰੂਪਵੰਤ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸੋਹਣੀ
ਸੀ। 18 ਯਾਕੂਬ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਰਾਖ਼ੇਲ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਾਂਗਾ। 19 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ
ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, 20 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖ਼ੇਲ ਲਈ
ਸੱਤ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਦਨ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। 21 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ
ਵਹੁਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ। 22 ਤਦ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ
ਕੇ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ 23 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੇਆਹ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ।
24 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਿਜਲਫਾਹ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ
ਦੀ ਧੀ ਲੇਆਹ ਲਈ ਦਾਸੀ ਹੋਵੇ। 25 ਜਦ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ
ਉਹ ਲੇਆਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਰਾਖ਼ੇਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਫੇਰ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? 26 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਵਆਹ
ਦੇਈਏ। 27 ਇਹ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਸ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰੇਂਗਾ
ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ। 28 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਦਾ
ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਦ ਉਸ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਖ਼ੇਲ ਿਵਆਹ
ਿਦੱਤੀ। 29 ਤਦ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਿਬਲਹਾਹ, ਆਪਣੀ ਧੀ
ਰਾਖ਼ੇਲ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋਵੇ। 30 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਉਹ
ਰਾਖ਼ੇਲ ਕੋਲ ਵੀ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੂੰ ਲੇਆਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
15
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31 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੇ ਆਹ ਤੁੱਛ ਜਾਣੀ ਗਈ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਖੋਲੀ, ਪਰ ਰਾਖ਼ੇਲ ਬਾਂਝ ਰਹੀ। 32 ਤਦ
ਲੇਆਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਰਊਬੇਨ ਰੱਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰਾ
ਕਸ਼ਟ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰੇਗਾ। 33 ਉਹ
ਫੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸ਼ਮਓਨ ਰੱਿਖਆ।
34 ਉਹ ਫੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਲੇਵੀ ਰੱਿਖਆ। 35 ਉਹ ਫੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਾਂਗੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਦਾਹ ਰੱਿਖਆ ਤਦ
ਉਹ ਜਣਨ ਤੋਂ ਰਿਹ ਗਈ।

1 ਜਦ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ
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ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਣਦੀ
ਤਾਂ ਰਾਖ਼ੇਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਵਾਂਗੀ। 2 ਤਦ ਯਾਕੂਬ
ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰਾਖ਼ੇਲ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ
ਹੈ? 3 ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਿਬਲਹਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੋਿਡਆਂ ਉੱਤੇ ਜਣੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ
ਸੰਤਾਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਵਾਂ। 4 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਿਬਲਹਾਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਕੂਬ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ,
5 ਤਾਂ ਿਬਲਹਾਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 6 ਤਦ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ
ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰੱਿਖਆ। 7 ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੀ ਦਾਸੀ ਿਬਲਹਾਹ
ਫੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ। 8 ਰਾਖ਼ੇਲ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਹੋਇਆ
ਪਰ ਮੈਂ ਿਜੱਤ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਰੱਿਖਆ।
9 ਜਦ ਲੇ ਆਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਜਣਨ ਤੋਂ ਰਿਹ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਿਜਲਫਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਹੋਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ। 10 ਲੇਆਹ ਦੀ ਦਾਸੀ ਿਜਲਫਾਹ ਨੇ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ 11 ਤਦ ਲੇਆਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ
ਜਾਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਦ ਨੇ ਰੱਿਖਆ। 12 ਫੇਰ
ਲੇਆਹ ਦੀ ਦਾਸੀ ਿਜਲਫਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਣਆ,
13 ਤਦ ਲੇ ਆਹ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸਤਰੀਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ੇਰ ਰੱਿਖਆ।
14 ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਦੂਦਾਂ ਫ਼ਲ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਲੇਆਹ ਕੋਲ
ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ
ਦੂਦਾਂ ਫਲ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। 15 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਇਹ
ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਦਾ ਦੂਦਾਂ ਫਲ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇਂਗੀ? ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੂਦਾਂ ਫਲ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਲੇਟੇਗਾ।
16 ਜਦ ਯਾਕੂਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੇ ਆਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੀਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾੜੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਿਟਆ। 17 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਲੇਆਹ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ
ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ। 18 ਤਦ ਲੇਆਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਮੇਰਾ ਭਾੜਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
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ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯੱਸਾਕਾਰ* ਰੱਿਖਆ। 19 ਲੇਆਹ ਫੇਰ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਛੇਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ। 20 ਲੇਆਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ
ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਛੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਬੂਲੁਨ † ਰੱਿਖਆ। 21 ਫੇਰ ਉਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨਾਹ ਰੱਿਖਆ।
22 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਿਲਆ। 23 ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ। 24 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਰੱਿਖਆ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਝਗੜਾ
ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਰਾਖ਼ੇਲ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂ। 26 ਮੇਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿਜਨਾਂ
ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ। 27 ਲਾਬਾਨ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹ ਜਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 28 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠਿਹਰਾ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ।
29 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਤੇਰੀ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਰਹੇ। 30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਿਗਆ
ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗਾ? 31 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਰਾਖੀ
ਕਰਾਂਗਾ। 32 ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜੰਨੀਆਂ ਿਚਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੱਬੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਣ
ਬੱਕਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਿਜੰਨੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਿਚਤਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੱਢਾਂਗਾ ਅਤੇ ਓਹ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। 33 ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ
ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਿਜਹੜੀ ਿਚਤਲੀ ਅਤੇ ਡੱਬੀ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਕਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 34 ਤਦ ਲਾਬਾਨ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। 35 ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ
ਿਦਨ ਸਾਰੇ ਧਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਬੱਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਚਤਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਡੱਬੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ੇਦੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਭੇਡਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੰਨੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ। 36 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 37 ਤਦ ਯਾਕੂਬ
ਨੇ ਹਰੇ ਸਫ਼ੇਦੇ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਸਰੂ ਦੀਆਂ ਿਛਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ੇਦੀ ਿਦੱਸਣ
ਲੱਗ ਪਈ। 38 ਤਦ ਉਨਾਂ ਿਛਟੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰੀਆਂ
ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੌਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਇੱਜੜ ਪਾਣੀ ਪੀਣ
ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਓਹ ਪਾਣੀ
ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਓਹ ਆਸੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 39 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਇੱਜੜ ਿਛਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸੇ ਲੱਿਗਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰੇ ਅਤੇ
ਿਚਤਲੇ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਬੱਚੇ ਿਦੱਤੇ। 40 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲੇਲੇ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜ ਦੀਆਂ ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਭ ਗਦਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਸਭ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੱਲ ਫੇਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ
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ਨੂੰ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਿਰਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਨਾ
ਿਦੱਤਾ। 41 ਅਤੇ ਜਦ ਤਕੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹ ਿਛਟੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਰੱਖੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਓਹ ਉਨਾਂ ਿਛਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸੇ ਲੱਗਣ।
42 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਇੱਜੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਿਛਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਤਕੜੇ ਸਨ। 43 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ, ਊਠ
ਅਤੇ ਗਧੇ ਹੋ ਗਏ।
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ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ
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ਉਸ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਉਹ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। 2 ਿਫਰ
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ
ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ
ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। 4 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ
ਰਾਖ਼ੇਲ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ
5 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਪਿਹਲਾ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ
ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ। 6 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਲ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਸ ਵਾਰੀ ਬਦਲੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 8 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਿਚਤਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਨੇ ਗਦਰੇ ਹੀ
ਬੱਚੇ ਿਦੱਤੇ। 9 ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਡੰਗਰ ਖੋਹ
ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ। 10 ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਇੱਜੜ ਬੇਗ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ
ਿਜਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਇੱਜੜ ਉੱਪਰ ਟੱਪਦੇ ਸਨ ਓਹ ਗਦਰੇ ਅਤੇ ਿਚਤਲੇ
ਅਤੇ ਿਚਤਕਬਰੇ ਸਨ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ
ਆਿਖਆ, ਯਾਕੂਬ! ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 12 ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਿਕ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਿਜਹੜੇ
ਇੱਜੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਪਦੇ ਸਨ ਗਦਰੇ ਅਤੇ ਿਚਤਲੇ ਅਤੇ ਿਚਤਕਬਰੇ ਹਨ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ। 13 ਮੈਂ ਬੈਤਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਥੰਮਹ੍ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਡੋਿਲਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ। ਹੁਣ ਉੱਠ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ। 14 ਤਦ ਰਾਖ਼ੇਲ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ
ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ? 15 ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਾਈਆਂ
ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚਾਂਦੀ
ਵੀ ਖਾ ਿਗਆ 16 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਧਨ ਲੈ
ਿਲਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰ। 17 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ 18 ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ ਓਹ ਡੰਗਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਕਮਾ
ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਲੈ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਇਸਹਾਕ ਕੋਲ ਚਿਲਆ ਜਾਵੇ। 19 ਲਾਬਾਨ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ
ਦੀ ਉੱਨ ਕਤਰਨ ਲਈ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਖ਼ੇਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। 20 ਸੋ ਯਾਕੂਬ, ਲਾਬਾਨ ਅਰਾਮੀ
ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੈਂ ਭੱਿਜਆ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। 21 ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ
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ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਿਗਲਆਦ ਦੇ
ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਕੀਤਾ।
ਲਾਬਾਨ ਦਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ
22 ਤੀਜੇ

ਿਦਨ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਭੱਜ ਿਗਆ
ਹੈ। 23 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਜਾ ਿਲਆ। 24 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਅਰਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ
ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲ। 25 ਤਦ ਲਾਬਾਨ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਬਾਨ ਨੇ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਖੜਹ੍ਾ
ਕੀਤਾ। 26 ਤਦ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਭੱਜ ਆਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੱਕ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ?
27 ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਲੁ ੱਕ ਕੇ ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਕਉਂ
ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਗ-ਰੰਗ ਅਤੇ ਡੱਫਾਂ ਅਤੇ ਬਰਬਤਾਂ
ਨਾਲ ਿਵਿਦਆ ਕਰਦਾ? 28 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਉਂ
ਚੁੰਮਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29 ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਨਾਲ ਭਲਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲ। 30 ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਿਲਆ ਤਾਂ ਹੈਂ ਹੀ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਕਉਂ
ਚੁਰਾਇਆ? 31 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਡਰ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ। 32 ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਪਾਵੇਂਗਾ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭ ਲੈ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਇਆ ਹੈ। 33 ਲਾਬਾਨ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਿਗਆ
ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਰਾਖ਼ੇਲ
ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। 34 ਤਦ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਊਠ ਦੀ ਕਾਠੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ
ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਿਮਿਲਆ।
35 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਲੱਿਭਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਨਾ ਲੱਭੇ। 36 ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ
ਕੇ ਯਾਕੂਬ, ਲਾਬਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ
ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ
ਤੂੰ ਐਨੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ? 37 ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਟਟੋਿਲਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਿਮਿਲਆ? ਉਹ ਨੂੰ ਐਥੇ ਆਪਣੇ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਨ। 38 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਿਰਹਾ, ਤੇਰੀਆਂ
ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਨਾ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਜੜ ਦੇ
ਮੇਂਢੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ 39 ਅਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਲਆਂਦਾ
ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਝੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਚੋਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਮੰਿਗਆ। 40 ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ,
ਿਕ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਨੀਂਦ
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਗਈ। 41 ਇਨਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ, ਛੇ ਸਾਲ
ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਸ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ। 42 ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ
*
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਖਣੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ।
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਧੀਆਂ
ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਜੜ
ਮੇਰੇ ਹੀ ਇੱਜੜ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਸਭ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ? 44 ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਬੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵ।ੇ
45 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਥੰਮਹ੍ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ 46 ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਉਪਰੰਤ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ
ਢੇਰ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ। 47 ਤਦ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਯਗਰ ਸਾਹਦੂਥਾ* ਰੱਿਖਆ ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲੇਦ
ਰੱਿਖਆ। 48 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅੱਜ ਇਹ ਢੇਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲੇਦ† ਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ। 49 ਅਤੇ ਿਮਸਪਾਹ‡ ਵੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। 50 ਜੇ ਤੂੰ
ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਰੱਖੇਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲੈ
ਆਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹ ਹੈ। 51 ਿਫਰ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖ ਇਹ ਢੇਰ ਅਤੇ ਵੇਖ ਇਹ ਥੰਮਹ੍ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 52 ਇਹ ਢੇਰ ਅਤੇ ਇਹ ਥੰਮਹ੍ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਿਕ
ਬੁਿਰਆਈ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਢੇਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਲੰਘਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ
ਇਸ ਢੇਰ ਅਤੇ ਇਸ ਥੰਮਹ੍ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਲੰਘੇਂ। 53 ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਨਾਹੋਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਦੇਵਤੇ ਸਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਦੇ
ਡਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। 54 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਰੋਟੀ
ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। 55 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ,
ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਰਆਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਗਆ।
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ਏਸਾਓ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਿਗਆ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਮਲੇ। 2 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਨਇਮ* ਰੱਿਖਆ। 3 ਤਦ
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਕੋਲ,
ਸੇਈਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ 4 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਲਾਬਾਨ ਕੋਲ
ਜਾ ਠਿਹਿਰਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਰਹਾ। 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲ਼ਦ,
ਗਧੇ, ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ
ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਯਾ ਹੋਵੇ। 6 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਆ ਕੇ
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ
ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸੌ
ਆਦਮੀ ਹਨ। 7 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਬਹੁਤ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਘਬਰਾਇਆ,
ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਜੜਾਂ, ਬਲ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 8 ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ
1 ਯਾਕੂਬ
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ਏਸਾਓ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਤਦ ਦੂਜੀ
ਟੋਲੀ ਿਜਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। 9 ਿਫਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਆਪਿਣਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਭਿਲਆਈ
ਕਰਾਂਗਾ: 10 ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਆਲ਼ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ
ਸਿਚਆਈ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ
ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਿਘਆ ਸੀ
ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ। 11 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕਤੇ
ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। 12 ਤੂੰ ਤਾਂ
ਆਿਖਆ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਹੀ ਭਿਲਆਈ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਤਾਇਤ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਗਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 13 ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਰਹਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ
ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲਆ 14 ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਸੌ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਵੀਹ
ਬੱਕਰੇ, ਦੋ ਸੌ ਭੇਡਾਂ, ਵੀਹ ਮੇਂਢੇ, 15 ਤੀਹ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਊਠਣੀਆਂ
ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ, ਚਾਲੀ ਗਊਆਂ, ਦਸ ਸਾਨ, ਵੀਹ ਗਧੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸ ਬੱਚੇ। 16 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਰ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੱਗਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਥੋੜਹ੍ਾਥੋੜਹ੍ਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰੱਖੋ। 17 ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੁਡ
ੰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਿਮਲੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਪੁੱਛੇ, ਤੂੰ ਿਕਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈਂ, ਿਕੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ਦੇ ਹਨ? 18 ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ
ਏਸਾਓ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਹੈ। 19 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਰਖਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਝੁਡ
ੰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਏਸਾਓ ਨੂੰ
ਿਮਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਆਖਣਾ। 20 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ,
ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। 21 ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉਸ
ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਿਰਹਾ।
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਮਲ ਯੁੱਧ

22 ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ

ਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਗਆਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਬੋਕ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ
ਿਦੱਤਾ। 23 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਾਰ ਲੰਘਾ
ਿਦੱਤਾ। 24 ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਨ ਤੱਕ ਘੁਲਦਾ ਿਰਹਾ। 25 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਿਜੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ
ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱਟ ਦਾ ਜੋੜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ। 26 ਤਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ
ਜਾਣ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਿਦਆਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦੇਵੇਂ। 27 ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਾਕੂਬ।
28 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਇਸਰਾਏਲ† ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
ਕਰ ਕੇ ਿਜੱਤ ਿਗਆ ਹੈਂ। 29 ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿਕਉਂ
ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਂ? ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ। 30 ਯਾਕੂਬ
†

32:28 ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਲਿੜਆ

‡

32:30 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਚਹਰਾ
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ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਨੀਏਲ‡ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ
ਬਚ ਗਈ। 31 ਜਦ ਉਹ ਪਨੂਏਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ
ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ।
32 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਸ ਨਾੜੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪੱਟ ਦੇ
ਜੋੜ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯਾਕੂਬ
ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਕੋਲ ਹੱਥ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
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ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਦਾ ਮੇਲ
ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਏਸਾਓ ਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸੌ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਲੇਆਹ, ਰਾਖ਼ੇਲ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ
ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ। 2 ਲੇਆਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਅਤੇ ਰਾਖ਼ੇਲ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਰੱਿਖਆ। 3 ਪਰ ਉਹ
ਆਪ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਏਸਾਓ ਕੋਲ ਨਾ
ਪਹੁੰਿਚਆ। 4 ਤਦ ਏਸਾਓ ਉਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਨੱਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਜੱਫ਼ੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਿਵੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ
ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। 5 ਫੇਰ ਏਸਾਓ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ?
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਓਹ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ। 6 ਤਦ ਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ। 7 ਫੇਰ ਲੇਆਹ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ
ਅਖ਼ੀਰ ਿਵੱਚ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਝੁਕਾਇਆ। 8 ਤਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ
ਮੈਨੂੰ ਿਮਲੀ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। 9 ਤਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ। 10 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ! ਜੇ ਤੇਰੀ
ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਬੂਲ
ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ
ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈਂ। 11 ਮੇਰਾ
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।
ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਿਲਆ। 12 ਫੇਰ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ
ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। 13 ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਲ ਬੱਚੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਵੇਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਓਹ
ਇੱਕ ਿਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। 14 ਮੇਰਾ
ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ
ਤੋਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ ਸੇਈਰ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਂ। 15 ਤਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ,
ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। 16 ਤਦ ਉਸੇ ਿਦਨ ਏਸਾਓ ਨੇ ਫੇਰ
ਸੇਈਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫਿੜਆ। 17 ਯਾਕੂਬ ਸੁੱਕੋਥ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ
ਛੱਪਰ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੱਕੋਥ ਪੈ ਿਗਆ।
18 ਯਾਕੂਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼
1 ਯਾਕੂਬ
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ਦੇ ਨਗਰ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ
ਲਾਇਆ 19 ਅਤੇ ਪੈਲੀ ਦਾ ਖੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ,
ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹਮੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੌ
ਿਸੱਿਕਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਸੀ। 20 ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ
ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਏਲ-ਏਲੋਹੇ* ਇਸਰਾਏਲ ਰੱਿਖਆ।
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ਦੀਨਾਹ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਿਫਰ ਲੇਆਹ ਦੀ ਧੀ ਦੀਨਾਹ, ਿਜਹੜੀ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ
ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ। 2 ਤਦ
ਹਮੋਰ ਿਹੱਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 3 ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਧੀ ਦੀਨਾਹ
ਨਾਲ ਲੱਗ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਮੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। 4 ਸੋ ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਹਮੋਰ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹੁਣ ਲਈ ਲੈ ਦੇ। 5 ਯਾਕੂਬ
ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਨਾਹ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ
ਯਾਕੂਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਿਰਹਾ। 6 ਿਫਰ ਹਮੋਰ ਸ਼ਕਮ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ
ਿਗਆ 7 ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ
ਧੀ ਨਾਲ ਲੇਟ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 8 ਹਮੋਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ ਦਾ ਿਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਲੱਗ
ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਦਉ, 9 ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਿਦਉ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੈ ਲਉ, 10 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਸੋ ਅਤੇ
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਸੋ ਅਤੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ-ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਓ। 11 ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਵੀ ਦੀਨਾਹ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਯਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਿਦਆਂਗਾ।
12 ਿਜੰਨਾਂ ਵੀ ਦਾਜ ਅਤੇ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਿਦਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਦਉ।
13 ਤਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਿਕ ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀਨਾਹ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹਮੋਰ ਨੂੰ
ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ। 14 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ
ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ
ਮੰਨਾਂਗ,ੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ
ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। 16 ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਆਂਗ,ੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਵਾਂਗ,ੇ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਵੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਂਵਾਂਗ।ੇ
17 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਵਾਂਗ।ੇ 18 ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੋਰ ਦੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ
19 ਅਤੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾ
ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 20 ਤਦ
ਹਮੋਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 21 ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲਜੁਲ ਕੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ
ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਿਵਆਹ
1
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ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗ।ੇ 22 ਪਰ ਇਹ
ਮਨੁੱਖ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਸਣ ਲਈ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਦੀ
ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 23 ਭਲਾ,
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗਾਈਆਂ-ਬਲ਼ਦ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਓਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਸਣਗੇ। 24 ਤਦ ਸਾਿਰਆਂ
ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਮੋਰ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਦੀ
ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਗਈ। 25 ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਓਹ
ਦਰਦ ਿਵੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਓਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀ, ਜੋ
ਦੀਨਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਉੱਤੇ
ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।
26 ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਮੋਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ
ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਦੀਨਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਗਏ। 27 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵੀ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਿਲਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 28 ਉਨਾਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗਾਈਆਂਬਲ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਗਿਧਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਿਲਆ। 29 ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੁ ੱਟ ਿਲਆ। 30 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ, ਕਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਓਹ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ
ਿਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ
ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੰਜਰੀ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ?

35
ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਮਲਣਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ ਜਾ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ,
ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਏਸਾਓ ਕੋਲੋਂ ਭੱਿਜਆ ਸੀ। 2 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦਉ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਲਉ। 3 ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਸ ਨੇ
ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ
ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਰਹਾ। 4 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ
ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ, ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਤ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸੀ, ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ। 5 ਤਦ ਓਹ ਉੱਥੋਂ
ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਭੈਅ ਛਾ ਿਗਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਨਾ ਕੀਤਾ। 6 ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੂ ਜ਼ ਿਵੱਚ
ਆਏ, ਿਜਹੜਾ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਬੈਤਏਲ ਹੈ। 7 ਉਸ
ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਏਲ
ਬੈਤਏਲ* ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਿਜਆ ਸੀ। 8 ਤਦ
ਿਰਬਕਾਹ ਦੀ ਦਾਈ ਦਬੋਰਾਹ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ
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ਬਲੂ ਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਦਫ਼ਨਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲੋਨਬਾਕੂਥ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। 9 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ
ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ। 10 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰਾ
ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਰੱਿਖਆ। 11 ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਫਲ ਅਤੇ ਵੱਧ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼
ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਿਨੱਕਲਣਗੇ। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ
ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼
ਨੂੰ ਵੀ ਿਦਆਂਗਾ। 13 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਤਾਹਾਂ ਚਲਾ ਿਗਆ।
14 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ, ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਡੋਿਲਆ। 15 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਬੈਤਏਲ ਰੱਿਖਆ।
ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਹ ਬੈਤਏਲ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਜਦ ਅਫਰਾਥ ਥੋੜਹ੍ੀ ਹੀ
ਦੂਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੂੰ ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਣਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। 17 ਜਦ ਉਹ ਜਣਨ ਦੇ
ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ
ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਜੰਮੇਗਾ। 18 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ
ਉਸ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਨੱਕਲਣ ਨੂੰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਨ-ਓਨੀ† ਰੱਿਖਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਹ
ਦਾ ਨਾਮ ਿਬਨਯਾਮੀਨ‡ ਰੱਿਖਆ। 19 ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਖ਼ੇਲ ਮਰ ਗਈ
ਅਤੇ ਅਫਰਾਥ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਈ ਗਈ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੈਤਲਹਮ
ਹੈ। 20 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ। 21 ਿਫਰ ਇਸਰਾਏਲ ਤੁਰ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਏਦਰ ਦੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ।
16 ਿਫਰ

ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
1 ਇਤ 2:1-2
22 ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਊਬੇਨ
ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਰਖ਼ੈਲ ਿਬਲਹਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਿਟਆ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ। 23 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ
ਸਨ। ਲੇਆਹ ਦੇ ਇਹ ਸਨ: ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਰਊਬੇਨ, ਿਫਰ
ਿਸ਼ਮਓਨ, ਲੇਵੀ, ਯਹੂਦਾਹ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ। 24 ਰਾਖ਼ੇਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਸਨ। 25 ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੀ ਦਾਸੀ
ਿਬਲਹਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਸਨ 26 ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਦੀ
ਦਾਸੀ ਿਜਲਫਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਾਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ ਸਨ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਿਜਹੜੇ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੇ, ਇਹੋ ਸਨ।
ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਕੋਲ ਮਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ
ਿਕਰਯਥ-ਅਰਬਾ ਅਰਥਾਤ ਹਬਰੋਨ ਹੈ, ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਸਨ 28 ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ
ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਹੋਈ। 29 ਤਦ ਇਸਹਾਕ ਪਰ੍ਾਣ ਿਤਆਗ ਕੇ
ਮਰ ਿਗਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਿਬਰਧਪੁਣੇ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਪੂਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਏਸਾਓ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ।
27

†

35:18 ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ

‡

35:18 ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
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ਏਸਾਓ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
1 ਇਤ 1:34-37
1 ਏਸਾਓ ਅਰਥਾਤ ਅਦੋਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਇਹ ਹੈ। 2 ਏਸਾਓ
ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਹੱਤੀ ਏਲੋਨ ਦੀ ਧੀ ਆਦਾਹ ਨੂੰ
ਿਵਆਹ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਨੂੰ , ਿਜਹੜੀ ਅਨਾਹ ਦੀ
ਧੀ ਅਤੇ ਿਸਬਓਨ ਿਹੱਵੀ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਸੀ 3 ਅਤੇ ਬਾਸਮਥ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ
ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਬਾਯੋਤ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। 4 ਆਦਾਹ ਨੇ
ਏਸਾਓ ਲਈ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਸਮਥ ਨੇ ਰਊਏਲ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ 5 ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਨੇ ਯਊਸ਼ ਅਤੇ ਯਾਲਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਹ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 6 ਤਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨੂੰ , ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੱਗਾਂ,
ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਮਾਈ
ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚਲਾ
ਿਗਆ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਐਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਕੱਠੇ
ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮੁਸਾਫ਼ਰ
ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਹ
ਨਾ ਸਕੇ। 8 ਏਸਾਓ ਸੇਈਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ
ਅਦੋਮ ਹੈ। 9 ਇਹ ਏਸਾਓ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਅਦੋਮੀਆਂ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਸੇਈਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਸੀ। 10 ਸੋ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਇਹ ਸਨ, ਅਲੀਫਾਜ਼ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਦਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਰਊਏਲ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਸਮਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 11 ਅਤੇ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਤੇਮਾਨ, ਓਮਾਰ, ਸਫੋ, ਗਾਤਾਮ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ ਸਨ। 12 ਿਤਮਨਾ
ਏਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੀ ਰਖ਼ੈਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਲਈ
ਅਮਾਲੇਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸਨ। 13 ਰਊਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਨਹਥ, ਜ਼ਰਹ,
ਸ਼ੰਮਾਹ ਅਤੇ ਿਮੱਜ਼ਾਹ। ਇਹ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਸਮਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸਨ। 14 ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ, ਿਜਹੜੀ ਏਸਾਓ ਦੀ
ਪਤਨੀ, ਅਨਾਹ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਿਸਬਓਨ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਏਸਾਓ ਲਈ ਯਊਸ਼, ਯਾਲਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 15 ਇਹ
ਏਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਖੀਏ ਸਨ: ਏਸਾਓ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਮਾਨ, ਓਮਾਰ, ਸਫੋ, ਕਨਜ਼, 16 ਕੋਰਹ,
ਗਾਤਾਮ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਏ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ
ਅਦੋਮ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 17 ਏਸਾਓ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਊਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁਖੀਏ ਸਨ: ਨਹਥ, ਜ਼ਰਹ,
ਸ਼ੰਮਾਹ ਅਤੇ ਿਮੱਜ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੁਖੀਏ ਰਊਏਲ ਤੋਂ ਅਦੋਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਸਮਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 18 ਏਸਾਓ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ: ਯਊਸ਼, ਯਾਲਾਮ
ਅਤੇ ਕੋਰਹ, ਇਹ ਮੁਖੀਏ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਨਾਹ ਦੀ ਧੀ
ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਦੇ ਸਨ। 19 ਇਹ ਏਸਾਓ ਅਰਥਾਤ ਅਦੋਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ।
ਸ਼ੇਈਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
1 ਇਤ 1:38-42
20 ਸੇਈਰ ਹੋਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ,
ਇਹ ਸਨ: ਲੋਤਾਨ, ਸ਼ੋਬਾਲ, ਿਸਬਓਨ, ਅਨਾਹ, 21 ਦੀਸ਼ੋਨ, ਏਸਰ
ਅਤੇ ਦੀਸ਼ਾਨ। ਅਦੋਮ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੇਈਰ ਦੇ ਹੋਰੀ ਜਾਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਹੀ
ਮੁਖੀਏ ਹੋਏ। 22 ਲੋਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਿਤਮਨਾ
ਲੋਤਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। 23 ਸ਼ੋਬਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ: ਅਲਵਾਨ,
ਮਾਨਹਥ, ਏਬਾਲ, ਸ਼ਫੋ ਅਤੇ ਓਨਾਮ। 24 ਿਸਬਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ
ਸਨ: ਅੱਯਾਹ ਅਤੇ ਅਨਾਹ। ਇਹ ਉਹ ਅਨਾਹ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਿਸਬਓਨ ਦੇ ਗਧੇ ਚਾਰਿਦਆਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਸੋਤੇ ਲੱਭੇ ਸਨ। 25 ਅਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਸ਼ੋਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ
ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਸੀ। 26 ਇਹ ਦੀਸ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਹਮਦਾਨ,
ਅਸ਼ਬਾਨ, ਿਯਥਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਨ। 27 ਏਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ:
ਿਬਲਹਾਨ, ਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਨ। 28 ਦੀਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਊਸ ਅਤੇ
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ਅਰਾਨ ਸਨ। 29 ਹੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਇਹ ਸਨ: ਲੋਤਾਨ, ਸ਼ੋਬਾਲ,
ਿਸਬਓਨ, ਅਨਾਹ, 30 ਦੀਸ਼ੋਨ, ਏਸਰ ਅਤੇ ਦੀਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਹੋਰੀਆਂ
ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਜੋ ਸੇਈਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਏ।
ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ
1 ਇਤ 1:43-54
31 ਇਹ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। 32 ਬਓਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਬਲਾ ਅਦੋਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਦਨਹਾਬਾਹ ਸੀ। 33 ਬਲਾ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਬਾਬ
ਿਜਹੜਾ ਬਾਸਰਾਹ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
34 ਯੋਬਾਬ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਤੇਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੂਸ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 35 ਹੂਸ਼ਾਮ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਦਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਦਦ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਵੀਤ ਸੀ। 36 ਹਦਦ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਮਸਰੇਕਾਹ ਵਾਸੀ ਸਮਲਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 37 ਸਮਲਾਹ ਮਰ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਿਜਹੜਾ
ਦਿਰਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਹੋਬੋਥ ਨਗਰ ਦਾ ਸੀ। 38 ਸ਼ਾਊਲ ਮਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਕਬੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਆਲਹਾਨਾਨ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 39 ਬਆਲਹਾਨਾਨ, ਅਕਬੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਦਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਊ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਮਹੇਤਾਬਏਲ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਮਤਰੇਦ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਾਹਾਬ ਦੀ ਦੋਹਤੀ
ਸੀ। 40 ਏਸਾਓ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਨ, ਿਤਮਨਾ, ਅਲਵਾਹ, ਯਥੇਥ,
41 ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ, ਏਲਾਹ, ਪੀਨਨ, 42 ਕਨਜ਼, ਤੇਮਾਨ, ਿਮਬਸਾਰ
43 ਮਗਦੀਏਲ ਅਤੇ ਈਰਾਮ, ਇਹ ਅਦੋਮ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ। ਏਸਾਓ ਅਦੋਮੀਆਂ
ਦਾ ਪੁਰਖਾ ਹੈ।

37
ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ
ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਿਗਆ। ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ।
2 ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੱਜੜ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ
ਿਬਲਹਾਹ ਅਤੇ ਿਜਲਫਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ।
3 ਇਸਰਾਏਲ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਿਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗਾ ਚੋਲਾ ਬਣਾਇਆ।
4 ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਸਨ। 5 ਫੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। 6 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਸੁਣੋ। 7 ਵੇਖ,ੋ ਅਸੀਂ
ਖੇਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੂਲੇ ਬੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰਾ ਪੂਲਾ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆ
ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 8 ਿਫਰ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਂਗਾ? ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। 9 ਿਫਰ ਉਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ
ਿਗਆਰਾਂ ਤਾਿਰਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 10 ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
1
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ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ
ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ? ਕੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ? 11 ਤਦ
ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਰੱਿਖਆ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਵੇਿਚਆ ਜਾਣਾ
ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ
ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਗਏ। 13 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੇਰੇ
ਭਰਾ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਦੇ ਹਨ? ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 14 ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਹਬਰੋਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਆਇਆ। 15 ਅਤੇ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਭਟਕਦਾ
ਿਫਰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈਂ?
16 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ। ਿਕਰਪਾ
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਿਕੱਥੇ ਚਾਰਦੇ ਹਨ? 17 ਫੇਰ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੋਥਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਯੂਸੁਫ਼
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਲੱਿਭਆ। 18 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ
19 ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ। 20 ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਟੋਏ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਆਖੀਏ ਿਕਸੇ ਬੁਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ
ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।
21 ਪਰ ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। 22 ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਓ ਿਜਹੜਾ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। 23 ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਦਾ
ਚੋਲਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗਾ ਚੋਲਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਤਾਰ ਿਲਆ। 24 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਟੋਏ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਆ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ। 25 ਜਦ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਕੇ ਇਸਮਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਿਫ਼ਲਾ ਿਗਲਆਦ
ਤੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ, ਗੁੱਗਲ
ਅਤੇ ਗੰਧਰਸ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
26 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ
ਨੂੰ ਲੁ ਕਾਈਏ? 27 ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸਮਾਏਲੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ
ਦੇਈਏ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ।
28 ਤਦ ਿਮਦਯਾਨੀ ਵਪਾਰੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰ ਘੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਟੋਏ ਿਵੱਚੋਂ ਿਖੱਚ ਕੇ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ
ਦੇ ਵੀਹ ਿਸੱਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਗਏ। 29 ਜਦ ਰਊਬੇਨ ਟੋਏ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਯੂਸੁਫ਼
ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ 30 ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ
ਨਹੀਂ ਹੈ, 31 ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾਂਵਾਂ? ਤਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ
ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਡੋਿਬਆ। 32 ਫੇਰ ਉਸ
ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਿਭਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀ ਇਹ
12
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ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 33 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਬੁਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯੂਸੁਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। 34 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਆਪਣੀ ਕਮਰ
ਉੱਤੇ ਲਪੇਿਟਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ। 35 ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ, ਪਰ
ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾ-ਰੋਂਦਾ ਉੱਤਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 36 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਕੋਲ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਹਾਕਮ
ਅਤੇ ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ।

38
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਤਾਮਾਰ
1 ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਯਹੂਦਾਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ

ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੀਰਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦੂਲਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਠਿਹਿਰਆ। 2 ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੂਆ ਨਾਮੀ
ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਗਆ। 3 ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਏਰ ਰੱਿਖਆ। 4 ਉਹ ਫੇਰ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਓਨਾਨ ਰੱਿਖਆ। 5 ਉਹ ਿਫਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਲਾਹ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਕਜ਼ੀਬ ਿਵੱਚ ਸੀ। 6 ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਪੁੱਤਰ ਏਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਿਲਆਂਦੀ, ਿਜਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਤਾਮਾਰ ਸੀ। 7 ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਏਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।
8 ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਓਨਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ
ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਅੰਸ ਚਲਾ।
9 ਓਨਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਇਹ ਅੰਸ ਮੇਰੀ ਅੰਸ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਰਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਲਈ ਅੰਸ ਹੋਵੇ। 10 ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਓਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 11 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹ ਤਾਮਾਰ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵਧਵਾ ਬੈਠੀ ਰਿਹ, ਜਦ ਤੱਕ
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਲਾਹ ਿਸਆਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤਾਮਾਰ ਚਲੀ
ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। 12 ਜਦ ਬਹੁਤ
ਿਦਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ੂਆ ਦੀ ਧੀ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਗਈ ਜਦ
ਯਹੂਦਾਹ ਸੋਗ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ
ਕਤਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਹੀਰਾਹ ਅਦੂਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗ
ਿਤਮਨਾਹ ਨੂੰ ਿਗਆ। 13 ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਵੇਖ ਤੇਰਾ
ਸੌਹਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਕਤਰਨ ਿਤਮਨਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
14 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਧਵਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਬੁਰਕਾ
ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਿਲਆ ਅਤੇ ਏਨਿਯਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਿਤਮਨਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਾ ਬੈਠੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਸ਼ੇਲਾਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 15 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸਮਿਝਆ
ਿਕ ਇਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। 16 ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਿਪਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਆ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਹ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਂ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? 17 ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਬੱਕਰੀ
*
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ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗਾ ਪਰ ਉਸ ਆਿਖਆ ਕੀ ਤੂੰ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਗਿਹਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਘੱਲੇਂ? 18 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਹਣੇ ਰੱਖਾਂ? ਉਸ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਮੋਹਰ, ਆਪਣੀ ਰੱਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਿਜਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। 19 ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ
ਚੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਬੁਰਕਾ ਲਾਹ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਦੇ
ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਏ। 20 ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਅਦੂਲਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥ
ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਲੇਲਾ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਿਹਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੀ।
21 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਏਨਿਯਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 23 ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਆਿਖਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਵੇਖ ਮੈਂ
ਤਾਂ ਲੇਲਾ ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। 24 ਤਦ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਲੱਗਭੱਗ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਹ ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖ
ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਉਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਲਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾੜ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 25 ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ
ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਿਜਸ
ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਪਿਹਚਾਣ ਤਾਂ ਿਕ ਇਹ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਰੱਸੀ
ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਿਕਹਦੀ ਹੈ। 26 ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਪਿਹਚਾਣ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਿਵਆਹ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਲਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ। 27 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਜਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਜੋੜੇ ਸਨ। 28 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗੀ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਦਾਈ ਨੇ ਫੜਹ੍ ਕੇ
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ। 29 ਿਫਰ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਖੱਚ
ਿਲਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦਾਈ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈਂ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾ ਨਾਮ ਪਰਸ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। 30 ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਬੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ,
ਜਨਮ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰਹ* ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ।

39
ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਦੀ ਪਤਨੀ

1 ਯੂਸੁਫ਼ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਿਮਸਰੀ ਨੇ

ਿਜਹੜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਮਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਿਲਆ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਿਲਆਏ ਸਨ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਵੱਡਭਾਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਮਸਰੀ ਸੁਆਮੀ ਦੇ
ਘਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 3 ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਸੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਹੋਈ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਦਾ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 5 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ
ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ
ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ। 6 ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ
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ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਰੂਪਵੰਤ
ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। 7 ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ
ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ
ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ। 8 ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ
ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 9 ਅਤੇ ਇਸ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਹੋ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁਿਰਆਈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਵੇਂ
ਕਰਾਂ? 10 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਖਦੀ
ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ
ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। 11 ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਫੜਹ੍
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ। 13 ਜਦ ਉਸ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਭੱਜ ਿਗਆ ਹੈ 14 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ
ਆਇਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ
ਪਈ। 15 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਚੱਲਾਈ
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਿਗਆ।
16 ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੱਪੜਾ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ। 17 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਇਬਰਾਨੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ
ਆਇਆ ਹੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆ ਵਿੜਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ
ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 18 ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਚੱਲਾਈ
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਿਗਆ।
19 ਫੇਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਿਜਹੜੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਿਕ ਤੇਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ੋਧ ਭੜਕ ਉੱਿਠਆ। 20 ਤਦ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਜੱਥੇ
ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ। 21 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰੋਗ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ ਦਯਾ ਪਾਈ 22 ਅਤੇ ਦਰੋਗੇ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ
ਸੀ। 23 ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸੰਗ
ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ
ਸੀ।
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ਰਾਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ। 6 ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼
ਸਵੇਰੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ
ਉਦਾਸ ਸਨ। 7 ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਉਨਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਘਰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਪੁੱਿਛਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਚਹਰੇ ਿਕਉਂ ਉਦਾਸ ਹਨ? 8 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ?ੋ
9 ਸਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਲ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ
ਸੀ, 10 ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਟਿਹਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਉਹ
ਨੂੰ ਕਲੀਆਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਿਛਆਂ ਿਵੱਚ
ਦਾਖ਼ ਪੱਕ ਗਈ। 11 ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਦਾਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚ ਿਨਚੋਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਪਆਲਾ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ। 12 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਤੰਨ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹਨ। 13 ਇਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੇਰਾ ਿਸਰ
ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਦ ਤੂੰ ਉਹ ਦਾ ਸਾਕੀ ਸੀ, ਿਫਰ ਤੋਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਿਪਆਲਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। 14 ਜਦ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ
ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਂ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਂ। 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਮੈਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ
ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ। 16 ਜਦ
ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਗਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਿਚੱਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਟੋਕਰੀਆਂ
ਸਨ। 17 ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਿਭੰਨਿਭੰਨ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਮੇਰੇ ਿਸਰ
ਉੱਪਰਲੀ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। 18 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਤੰਨ ਟੋਕਰੀਆਂ ਿਤੰਨ
ਿਦਨ ਹਨ। 19 ਇਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੇਰਾ ਿਸਰ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਛੀ
ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਣਗੇ। 20 ਿਫਰ ਤੀਜੇ ਿਦਨ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦਨ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਅਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ
ਮੁਖੀਏ ਦਾ ਿਸਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। 21 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ
ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਿਫਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਿਪਆਲਾ ਰੱਖੇ 22 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ
ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਿਜਵੇਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦਾ ਅਰਥ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ। 23 ਪਰ ਸਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ
ਰੱਿਖਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਿਗਆ।

41

40
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦਾ ਅਰਥ

1 ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ

ਦਾ ਸਾਕੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈਆ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਅਰਥਾਤ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। 2 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ
ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਸਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਅਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ
ਮੁਖੀਏ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ 3 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕਾਂ
ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਸੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਯੂਸੁਫ਼
ਕੈਦ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 4 ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ
ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰਹੇ। 5 ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਕੀ ਅਤੇ
ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ

ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਉਹ ਨੀਲ ਨਦੀ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, 2 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ
ਗਾਂਈਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਿਨੱਕਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਚੁੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 3 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਨਾਂ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਗਾਂਈਆਂ ਹੋਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਰੂਪ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਿਲੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ
ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਤਦ ਕਰੂਪ ਅਤੇ
ਿਲੱਸੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਂਈਆਂ
ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ, ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਜਾਗ ਉੱਿਠਆ। 5 ਉਹ ਫੇਰ ਸੌਂ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ
1 ਪੂਰੇ
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ਸੱਤ ਿਸੱਟੇ ਇੱਕ ਨੜ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ 6 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਲੇ
ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਿਸੱਟੇ ਫੁੱਟ ਪਏ। 7 ਉਹ ਪਤਲੇ
ਿਸੱਟੇ ਉਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਿਸੱਿਟਆਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਗਏ ਤਾਂ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਜਾਗ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਸੀ।
8 ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂਗਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੱਦ ਲਏ, ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੱਸੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਅਰਥ ਨਾ ਦੱਸ ਸਿਕਆ। 9 ਤਦ ਸਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ। 10 ਜਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਅਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। 11 ਤਦ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ। 12 ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਇੱਕ ਇਬਰੀ ਜੁਆਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ
ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦਾ ਅਰਥ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਿਸਆ। 13 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ
ਿਦੱਤੀ। 14 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸੱਦ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ। ਉਹ ਹਜਾਮਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ
ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। 15 ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ
ਤੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਂ। 16 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼
ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। 17 ਿਫਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ
ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, 18 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਦਿਰਆ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਗਾਂਈਆਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ, ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਦੀ
ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਚੁੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 19 ਿਫਰ ਵੇਖ,ੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ
ਸੱਤ ਗਾਂਈਆਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰੂਪ ਅਤੇ ਿਲੱਸੀਆਂ
ਸਨ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਰੂਪ ਗਾਂਵਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਵੇਖੀਆਂ। 20 ਤਦ ਉਹ ਿਲੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੂਪ ਗਾਂਈਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ
ਸੱਤ ਤਕੜੀਆਂ ਗਾਂਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈਆਂ। 21 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ
ਿਲਆ ਪਰ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮਲੂ ਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ
ਿਲਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਤਦ
ਮੈਂ ਜਾਗ ਉੱਿਠਆ। 22 ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ
ਨੜ ਿਵੱਚੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੱਤ ਿਸੱਟੇ ਿਨੱਕਲੇ, 23 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਿਸੱਟੇ ਕੁਮਲਾਏ ਹੋਏ, ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਨਾਲ
ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਫੁੱਟ ਪਏ। 24 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪਤਿਲਆਂ ਿਸੱਿਟਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਚੰਗੇ
ਿਸੱਿਟਆਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਦੱਸ ਸਿਕਆ। 25 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
26 ਇਹ ਸੱਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਂਈਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤ ਿਸੱਟੇ
ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। 27 ਅਤੇ ਉਹ ਿਲੱਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਰੂਪ ਸੱਤ ਗਾਂਈਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਨੱਕਲੀਆਂ,
ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਿਸੱਟੇ ਿਜਹੜੇ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ
ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ। 28 ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29 ਵੇਖ,ੋ ਸਾਰੇ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 30 ਪਰ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ
*
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ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
31 ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਿਖਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 32 ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾ
ਕਰੇਗਾ। 33 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਿਫ਼ਰਊਨ ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਵੇ। 34 ਿਫ਼ਰਊਨ
ਅਿਜਹਾ ਕਰੇ ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ
ਕਰੇ। 35 ਉਹ ਇਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਚੰਿਗਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅੰਨ ਦੇ ਢੇਰ
ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। 36 ਤਦ ਉਹੀ ਅੰਨ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ
ਦੇ ਕਾਲ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਵੇਗਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ
ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
37 ਇਹ

ਗੱਲ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। 38 ਇਸ ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਮਨੁੱਖ ਲੱਭੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ? 39 ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਿਸਆਣਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 40 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਿਸਰਫ਼ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। 41 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 42 ਤਦ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨ ਬਸਤਰ ਪਵਾਏ ਅਤੇ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੀ। 43 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰਥ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ “ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਓ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ,” ਇਸ ਤਰਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
44 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਿਬਨਾਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਨਹੀਂ
ਿਹਲਾਵੇਗਾ। 45 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਫਨਥ ਪਾਨੇ ਆਹ
ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਊਨ ਦੇ ਜਾਜਕ ਪੋਟੀ-ਫ਼ਰਾ ਦੀ ਧੀ ਆਸਨਥ
ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 46 ਜਦ
ਯੂਸੁਫ਼ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ
ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 47 ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਈ। 48 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸੱਤ
ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ
ਦਾ ਅੰਨ ਉਸੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ। 49 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਅੰਨ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂੰ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਲੇਿਖਓਂ
ਬਾਹਰ ਸੀ। 50 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਏ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਊਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਜਾਜਕ ਪੋਟੀ-ਫ਼ਰਾ ਦੀ ਧੀ ਆਸਨਥ
ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 51 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੱਸ਼ਹ* ਰੱਿਖਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 52 ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ
ਆਖ ਕੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ† ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਫਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 53 ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਿਜਹੜੇ
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ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਮੁੱਕ ਗਏ। 54 ਜਦ ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਿਜਵੇਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਸੀ
ਪਰ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ ਸੀ। 55 ਜਦ ਿਮਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼
ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਪਰਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੁਹਾਈ
ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯੂਸੁਫ਼
ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਖੇ ਸੋ ਕਰੋ। 56 ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਕਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅੰਨ
ਵੇਿਚਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਿਗਆ।
57 ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ
ਸੀ।
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ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ
1 ਜਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ? 2 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਅੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਨ ਖਰੀਦ
ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ।
3 ਸੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਦਸੇ ਭਰਾ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅੰਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਏ।
4 ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਕਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੋਈ ਿਬਪਤਾ ਨਾ ਆ ਪਵੇ। 5 ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
ਆਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਏ ਿਕਉਂਿਕ
ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਕਾਲ ਸੀ। 6 ਯੂਸੁਫ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅੰਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ
ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਤਦ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਕੇ ਉਸ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ। 7 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਅਜਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ
ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। 8 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਆ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਿਣਆ।
9 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਵੇਖੇ ਸਨ,
ਯਾਦ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਸੂਸ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼
ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। 10 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਨਹੀਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। 11 ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਜਾਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 12 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋ। 13 ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਬਾਰਾਂ ਭਰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ। 14 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਸੂਸ ਹੋ। 15 ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖੇ ਜਾਓਗੇ, ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਐਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 16 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਿਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਣ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਿਚਆਈ ਹੈ
ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਸੂਸ ਹੋ।
17 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਰੱਿਖਆ।
18 ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਿਜਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੀਉਂਦੇ
ਰਹੋਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। 19 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। 20 ਆਪਣੇ
ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਖੀਆਂ
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ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਰੋ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 21 ਉਨਾਂ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਿਬਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। 22 ਤਦ ਰਊਬੇਨ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ
ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। 23 ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਯੂਸੁਫ਼ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ
ਤਰਜੁਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 24 ਤਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ
ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸ਼ਮਓਨ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੋਿਰਆਂ ਿਵੱਚ
ਅੰਨ ਭਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਬੋਰੇ ਿਵੱਚ ਮੋੜ
ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 26 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਧਆਂ
ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਲੱਦ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। 27 ਜਦ ਇੱਕ ਨੇ
ਪੜਾਉ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੋਰਾ ਖੋਿਲਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬੋਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। 28 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ
ਚਾਂਦੀ ਮੋੜ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੋਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਦ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗ,ੇ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? 29 ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਬੀਿਤਆ ਸੀ, ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ: 30 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼
ਦਾ ਜਸੂਸ ਠਿਹਰਾਇਆ। 31 ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 32 ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਕੋਲ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ। 33 ਤਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ,
ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ
ਕਾਲ ਲਈ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ 34 ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ, ਤਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਸੱਚੇ ਹੋ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 35 ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰੇ
ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਸ ਦੇ
ਬੋਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। 36 ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਿਝਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ
ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
37 ਤਦ ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਿਲਆਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੀਂ। ਤੂੰ ਉਹ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ।
38 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ ਿਗਆ
ਹੈ। ਜੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਿਬਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਆਣ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ
ਉਤਾਰੋਗ।ੇ
25 ਫੇਰ
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1 ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਭਅੰਕਰ ਹੋ ਿਗਆ। 2 ਜਦ
ਉਹ ਅੰਨ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਲਆਏ ਸਨ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਤਦ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਨ
ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਓ। 3 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। 4 ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗ,ੇ 5 ਪਰ
ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ
ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। 6 ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਡਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ? 7 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਰਾ ਵੀ
ਹੈ? ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ
ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆਓ?
8 ਫੇਰ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ
ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। 9 ਮੈਂ ਉਸ
ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਵਾਿਪਸ ਮੰਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਿਲਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਨਾ ਿਬਠਾਵਾਂ ਤਦ ਮੈਂ
ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਂਗਾ। 10 ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਨਾ
ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਿਪਸ ਆ ਜਾਂਦ।ੇ 11 ਤਦ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਆਪਿਣਆਂ ਬੋਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਭੇਟ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ: ਅਰਥਾਤ ਥੋੜਹ੍ਾ ਗੁੱਗਲ, ਥੋੜਹ੍ਾ ਸ਼ਿਹਦ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ,
ਗੰਧਰਸ, ਿਪਸਤਾ ਅਤੇ ਬਦਾਮ। 12 ਦੁੱਗਣੀ ਚਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਬੋਿਰਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ
ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। 13 ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਫੇਰ ਜਾਓ। 14 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਿਕਰਪਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ
ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ। 15 ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੇਟ
ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਚਾਂਦੀ ਆਪਿਣਆਂ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। 16 ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ
ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣਗੇ।
17 ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ। 18 ਜਦ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ
ਤਦ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਡਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਾਿਡਆਂ ਬੋਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਮੁੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਧਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇ। 19 ਤਦ ਉਹ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਬੋਲੇ 20 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਅੰਨ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਸੀ 21 ਤਦ ਅਸੀਂ ਸਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ
ਆਪਿਣਆਂ ਬੋਿਰਆਂ ਨੂੰ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਉਸ
ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। 22 ਹੋਰ ਚਾਂਦੀ
ਵੀ ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸ

30

ਉਤਪਤ 44:9

ਨੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ। 23 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ।
ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਂਦੀ
ਮੈਨੂੰ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਿਸ਼ਮਓਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ
ਆਇਆ। 24 ਤਦ ਉਹ ਪੁਰਖ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਲੈ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਧਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਿਦੱਤਾ। 25 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਸੁਗ਼ਾਤ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗ।ੇ 26 ਜਦ
ਯੂਸੁਫ਼ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਗ਼ਾਤ ਲੈ
ਆਏ ਿਜਹੜੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ। 27 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ? 28 ਉਨਾਂ ਆਿਖਆ,
ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ। 29 ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਸ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਸੀ, ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ। 30 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ
ਮਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਭਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਿਕਤੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਇਆ। 31 ਫੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਰੋਟੀ ਪਰੋਸ।ੋ 32 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ
ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਮਸਰੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਿਮਸਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁੱਛ ਸੀ। 33 ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ,
ਪਿਹਲੌਠਾ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੌਠੇਪਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਆਪਣੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ
ਵੇਖਦੇ ਸਨ। 34 ਤਦ ਉਸ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਚੁਕਵਾ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਥਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਥਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਸੋ ਉਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ
ਮਨਾਇਆ।
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ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਨਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ ਅੰਨ ਭਰ ਦੇ ਅਤੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਬੋਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ 2 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਂਦੀ
ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬੋਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਨ ਖਰੀਦਣ
ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਸਮੇਤ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਕੀਤਾ। 3 ਸਵੇਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਧੇ ਤੋਰ
ਿਦੱਤੇ ਗਏ। 4 ਓਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਿਕ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਉੱਠ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਖੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ? 5 ਕੀ
ਇਹ ਉਹ ਿਪਆਲਾ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਗੱਲਾਂ ਿਵਚਾਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਫਿੜਹ੍ਆ
ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ। 7 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਕਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ
ਤੋਂ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਰਹੇ। 8 ਵੇਖ,ੋ ਜਦ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਿਜਹੜੀ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੋਿਰਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਮੀ
ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਚੁਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 9 ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ
1 ਤਦ
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ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗ।ੇ 10 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ
ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰੋਗ।ੇ
11 ਉਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੋਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਹ ਕੇ ਖੋਲ
ਿਦੱਤੇ 12 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਆਲਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਬੋਰੇ ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ। 13 ਤਦ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਧਾ
ਲੱਿਦਆ ਅਤੇ ਓਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ। 14 ਜਦ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ। 15 ਫੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਆਤਿਮਕ ਗੱਲਾਂ ਿਵਚਾਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ? 16 ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ
ਕੀ ਆਖੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ
ਿਨਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ
ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ। ਵੇਖ,ੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ
ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਲੱਿਭਆ ਹੈ। 17 ਪਰ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਿਪਆਲਾ ਲੱਿਭਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ
ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ ਭੜਕੇ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ। 19 ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ
ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੈ? 20 ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਿਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਭਰਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 21 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ
ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ। 22 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। 23 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। 24 ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। 25 ਤਦ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਅੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਓ। 26 ਪਰ
ਅਸੀਂ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ
ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗ।ੇ
27 ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 28 ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਕ
ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਾਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
ਵੇਿਖਆ। 29 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਿਬਪਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ
ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਾਰੋਗੇ। 30 ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ 31 ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪਤਾਲ
ਿਵੱਚ ਉਤਾਰਨਗੇ। 32 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ
18 ਫੇਰ
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ਕੋਲ ਨਾ ਿਲਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।
33 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ
ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਿਪਸ
ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 34 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿਕਵੇਂ ਜਾਂਵਾਂ,
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ
ਬੁਿਰਆਈ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇ।
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ਯੂਸੁਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ
1 ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ, ਰੋਕ ਨਾ ਸਿਕਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦਓ ਅਤੇ
ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਨਾ ਿਰਹਾ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 2 ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ
ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ। 3 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਬਰਾ ਗਏ।
4 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਆਓ। ਤਦ ਓਹ
ਉਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਹਾਂ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਿਚਆ ਸੀ। 5 ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਛਤਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਬਰਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੇਚ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 6 ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵਾਹੀ
ਤੇ ਨਾ ਵਾਢੀ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖੇ। 8 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਿਪਤਾ ਵਰਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ
ਹਾਕਮ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ। 9 ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। 10 ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਨ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। 11 ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਹਨ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ
ਜਾਣ। 12 ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 13 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਤਾਪ ਿਜਹੜਾ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਐਥੇ ਲੈ ਆਓ। 14 ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗਲ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਉਸ ਦੇ
ਗਲ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ। 15 ਿਫਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਿਰਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 16 ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇ ਘਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। 17 ਇਸ
ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਲੱਦੋ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਓ,
18 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼
ਦੀ ਿਚਕਨਾਈ ਖਾਓਗੇ। 19 ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਿਗਆ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਕਰੋ ਿਕ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੱਡੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ
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ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। 20 ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। 21 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੇ
ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਿਦੱਤੀ। 22 ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ* ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੋੜੇ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤ।ੇ 23 ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਭੇਿਜਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਦਸ ਗਧੇ ਅਤੇ ਅੰਨ-ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਭੋਜਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਦਸ ਗਧੀਆਂ। 24 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਓਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕਤੇ ਰਸਤੇ
ਿਵੱਚ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਿਰਓ। 25 ਸੋ ਓਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ਅਤੇ
ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। 26 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਦਲ ਬੈਠ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। 27 ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਸਨ,
ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੇ ਿਜਹੜੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਜਾਨ
ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਆਈ। 28 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹੋ ਬਹੁਤ ਹੈ
ਿਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ।
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ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਿਮਸਰ ਆਉਣਾ
ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ। 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਯਾਕੂਬ! ਯਾਕੂਬ! ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 3 ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। 4 ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ
ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। 5 ਯਾਕੂਬ
ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਗੱਿਡਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਿਜਹੜੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ। 6 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ
ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੰਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ
7 ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ, ਪੋਤ-ੇ ਪੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਸਾਰਾ ਵੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 8 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਏ: ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ ਰਊਬੇਨ। 9 ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਹਨਕ, ਪੱਲੂ,
ਹਸਰੋਨ ਅਤੇ ਕਰਮੀ। 10 ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਯਮੂਏਲ, ਯਾਮੀਨ,
ਓਹਦ, ਯਾਕੀਨ, ਸੋਹਰ ਅਤੇ ਸਾਊਲ ਜੋ ਕਨਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 11 ਲੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਗੇਰਸ਼ੋਨ, ਕਹਾਥ ਅਤੇ ਮਰਾਰੀ।
12 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਏਰ, ਓਨਾਨ, ਸ਼ੇਲਾਹ, ਪਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰਹ।
ਪਰ ਏਰ ਅਤੇ ਓਨਾਨ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫਰਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਹਸਰੋਨ ਅਤੇ ਹਾਮੂਲ ਸਨ। 13 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਤੋਲਾ,
ਪੁੱਵਾਹ, ਯੋਬ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਰੋਨ। 14 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਸਰਦ, ਏਲੋਨ
ਅਤੇ ਯਹਲਏਲ। 15 ਲੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਨਾਹ ਸਮੇਤ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
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ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਤੇਂਤੀ ਸਨ। 16 ਗਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਿਸਫਯੋਨ, ਹੱਗੀ, ਸੂਨੀ, ਅਸਬੋਨ,
ਏਰੀ, ਅਰੋਦੀ ਅਤੇ ਅਰਏਲੀ ਸਨ। 17 ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਿਯਮਨਾਹ,
ਿਯਸ਼ਵਾਹ, ਿਯਸ਼ਵੀ, ਬਰੀਆਹ ਅਤੇ ਸਰਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ। ਬਰੀਆਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੇਬਰ ਅਤੇ ਮਲਕੀਏਲ ਸਨ। 18 ਇਹ ਿਜਲਫਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਇਨਾਂ ਸੋਲ਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 19 ਯਾਕੂਬ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਸਨ। 20 ਯੂਸੁਫ਼
ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਊਨ ਦੇ ਜਾਜਕ ਪੋਟੀ-ਫ਼ਰਾ ਦੀ ਧੀ ਆਸਨਥ
ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 21 ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਬਲਾ, ਬਕਰ, ਅਸ਼ਬੇਲ, ਗੇਰਾ, ਨਅਮਾਨ, ਏਹੀ, ਰੋਸ਼,
ਮੁੱਫੀਮ, ਹੁੱਪੀਮ ਅਤੇ ਅਰਦ ਸਨ। 22 ਇਹ ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ,
ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਜੰਿਮਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੌਦਾਂ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਸਨ। 23 ਦਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸ਼ੀਮ ਸੀ। 24 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ:
ਯਹਸਏਲ, ਗੂਨੀ, ਯੇਸਰ ਅਤੇ ਿਸ਼ੱਲੇਮ ਸਨ। 25 ਇਹ ਿਬਲਹਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਂ ਸੱਤ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
26 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਿਨੱਜ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਛਆਹਠ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਸਨ। 27 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਦੋ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਆਏ ਸਨ, ਸੱਤਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਸਨ।
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ
ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਿਵਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਓਹ ਗੋਸ਼ਨ
ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਏ। 29 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਥ ਜੋਿੜਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਗੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ। 30 ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ
ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। 31 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਖ਼ਬਰ
ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਘਰਾਣਾ, ਿਜਹੜਾ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।
32 ਓਹ ਮਨੁੱਖ ਆਜੜੀ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਓਹ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਵੱਗ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। 33 ਜਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ
ਪੁੱਛੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? 34 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ
ਦਾਸ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਦੇ ਵੀ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਓਗੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਿਮਸਰੀ ਸਾਰੇ ਆਜੜੀਆਂ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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1 ਯੂਸੁਫ਼ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ

ਦੱਿਸਆ, ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ,
ਉਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਨਾਨ
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਓਹ ਗੋਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ। 2 ਤਦ
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਖੜਹ੍ੇ ਕੀਤੇ। 3 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ?
ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਅਯਾਲੀ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਦੇ ਵੀ। 4 ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਨਾਨ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਡਾਢਾ ਕਾਲ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ
ਗੋਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਓ। 5 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ
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ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ।
6 ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵਸਾ ਅਰਥਾਤ ਗੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਣ ਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਮਨੁੱਖ
ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾ ਦੇ। 7 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ। 8 ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਹੈ? 9 ਯਾਕੂਬ ਨੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲ
ਹਨ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦਨ ਥੋੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। 10 ਫੇਰ ਯਾਕੂਬ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ। 11 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ
ਧਰਤੀ ਅਰਥਾਤ ਰਾਮਸੇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਜਵੇਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ। 12 ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ
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ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਾਲ ਭਾਰੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ
ਸਨ। 14 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ
ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਮਲੀ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ
ਲਈ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੀ। 15 ਜਦ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਈ ਤਦ ਸਾਰੇ
ਿਮਸਰੀ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ ਆਏ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਿਦਓ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਿਕਉਂ ਮਰੀਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। 16 ਤਦ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਜੇ ਚਾਂਦੀ ਮੁੱਕ
ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਨ ਿਦਆਂਗਾ। 17 ਤਦ
ਓਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ, ਪਸ਼ੂਆ,ਂ ਇੱਜੜਾਂ ਅਤੇ ਗਿਧਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। 18 ਜਦ ਉਹ ਸਾਲ ਬੀਤ ਿਗਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਓਹ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ
ਤੋਂ ਲੁ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਿਕ ਸਾਡੀ ਚਾਂਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ
ਸਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ। 19 ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਿਕਉਂ ਨਾਸ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ।
ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਵਾਂਗ,ੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ
ਿਦਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵੀਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ ਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਜੜ ਨਾ ਜਾਵੇ।
20 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੈ
ਲਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਮਸਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਉਸ
ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਿਦੱਤ,ੇ ਸੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ
ਹੋ ਗਈ। 21 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਜੀ
ਹੱਦ ਤੱਕ, ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮ* ਬਣਾਇਆ। 22 ਕੇਵਲ ਜਾਜਕਾਂ
ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ
ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਖਾਧਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਨਾ ਵੇਚੀ। 23 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ।
24 ਵੇਖੋ, ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜੋ। ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ
ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ
*
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ਿਹੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। 25 ਉਨਾਂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਵਾਂਗ।ੇ
26 ਸੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉਹ ਕਨੂੰ ਨ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈ, ਠਿਹਰਾਇਆ ਜੋ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਹੋਵੇ
ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਓਹ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੀ ਨਾ ਹੋਈ।
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਇੱਛਾ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਰ ਦੀ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰਹੇ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਿਵਰਾਸਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਓਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਫਲੇ ਅਤੇ ਵਧੇ। 28 ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ
ਿਜਉਂਦਾ ਿਰਹਾ, ਸੋ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੌ ਸੰਤਾਲੀ ਸਾਲ
ਦੀ ਹੋਈ। 29 ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ
ਿਕਰਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਹੇਠ ਰੱਖ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕਰੀਂ। 30 ਮੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਦੱਬੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਂਵਾਂ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਬਿਰਸਤਾਨ
ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬੀਂ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਕਰਾਂਗਾ। 31 ਅਤੇ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ
ਉੱਤੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
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ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ
ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆ।
2 ਿਕਸੇ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 3 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੂ ਜ਼ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਣ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ 4 ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਫਲਵੰਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ
ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ। 5 ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ
ਹਨ। ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਵਾਂਗੂੰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਮੇਰੇ
ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, 6 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਜਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਤੈਥੋਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਓਹ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। 7 ਜਦ ਮੈਂ ਪਦਨ ਤੋਂ ਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਜਦ ਅਫਰਾਥ ਥੋੜਹ੍ੀ ਹੀ ਦੂਰ ਰਿਹ ਿਗਆ
ਸੀ ਤਾਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਾਖ਼ੇਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਫਰਾਥ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਰਸਤੇ
ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 8 ਇਹੋ ਹੀ ਬੈਤਲਹਮ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? 9 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂ। 10 ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਿਕ ਉਹ ਵੇਖ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਲਾਇਆ 11 ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਦੀ
1
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ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਲ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 12 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਿਨਵਾਇਆ 13 ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਕੀਤਾ। 14 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ,
ਿਜਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੱਖੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੱਸ਼ਹ ਪਿਹਲੌਠਾ ਸੀ। 15 ਉਸ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ
ਇਸਹਾਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, 16 ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੂਤ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਨਾਂ ਮੁੰਿਡਆਂ
ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਲ ਬਣ ਜਾਣ। 17 ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ
ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਲਈ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ।ੇ 18 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਿਪਤਾ ਜੀ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ
ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ। 19 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ
ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ
ਭਰਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 20 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬਰਕਤ
ਿਦਆ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਵਰਗਾ
ਬਣਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ।
21 ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ
ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। 22 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਇੱਕ ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਧਣੁੱਖ ਨਾਲ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ।
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ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਬੀਤੇਗਾ। 2 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੁਣ,ੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸੁਣ।ੋ 3 ਰਊਬੇਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ,
ਮੇਰਾ ਬਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਿਵੱਚ ਉੱਤਮ ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈਂ। 4 ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉਬਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ
ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਿਗਆ। ਤਦ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਬਸਤਰੇ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ। 5 ਿਸ਼ਮਓਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਭਰਾ-ਭਰਾ ਹਨ, ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। 6 ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ
ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਰਲ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਛੱਿਡਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਿਵੱਚ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਾਂ ਵੱਢ ਿਦੱਤੀਆਂ।
7 ਉਨਾਂ ਦਾ ੋਧ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਭਅੰਕਰ ਸੀ; ਨਾਲੇ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਠਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡਾ
ਿਦਆਂਗਾ। 8 ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ
1 ਯਾਕੂਬ ਨੇ
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ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ; ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। 9 ਯਹੂਦਾਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦੱਬ
ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਕੌਣ ਉਹ ਨੂੰ ਛੇੜੇਗਾ? 10 ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆੱਸਾ
ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾਕਮ ਦਾ ਸੋਟਾ, ਜਦ
ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਉਸੇ ਵੱਲ
ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ ਦੀ ਬੇਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ ਦੇ ਉੱਤਮ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਮਧ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਿਵੱਚ
ਧੋਤਾ ਹੈ। 12 ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਧ ਨਾਲ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੰਦ ਦੁੱਧ
ਨਾਲੋਂ ਿਚੱਟੇ ਹਨ। 13 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਵੱਸੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਬੇਿੜਆਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਦੋਨ ਤੱਕ
ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਗਧਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਵਾੜੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਮ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, 15 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ
ਵੇਖੀ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਿਨਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਗਾਰੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਣਆ। 16 ਦਾਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ
ਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ। 17 ਦਾਨ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਸਗੋਂ
ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਰ ਿਪੱਛੇ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 18 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਉਡੀਿਕਆ ਹੈ। 19 ਗਾਦ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਧੱਕਣਗੀਆਂ ਪਰ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਪੱਠ ਨੂੰ ਧੱਕੇਗਾ। 20 ਆਸ਼ੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਿਚਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਆਦਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ
ਹਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 22 ਯੂਸੁਫ਼ ਇੱਕ ਫਲਦਾਇਕ
ਦਾਖ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਸੋਤੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਫਲਦਾਇਕ ਦਾਖ਼ਲਤਾ, ਿਜਸ
ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੜਹ੍ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 23 ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਅਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਵੈਰ ਰੱਿਖਆ। 24 ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਧਣੁੱਖ ਤਕੜਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਬਲਵੰਤ ਹਨ
(ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਯਾਲੀ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਵੇਗਾ) 25 ਤੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ, ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ, ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ
ਬਰਕਤਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੁੰਿਘਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ,
ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, 26 ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ,
ਮੇਰੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਪਕ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ
ਬੰਿਨਆਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੀ
ਖੋਪੜੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ। 27 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿਘਆੜ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਵੰਡੇਗਾ।
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ
ਹਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, ਜਦ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ। 29 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਓ
ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਅਫ਼ਰੋਨ ਿਹੱਤੀ ਦੀ ਪੈਲੀ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਦੱਿਬਓ। 30 ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਮਕਫ਼ੇਲਾਹ
ਦੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਮਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਪੈਲੀ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਫ਼ਰੋਨ ਿਹੱਤੀ ਤੋਂ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਦੀ ਿਨੱਜ ਭੂਮੀ ਹੋਣ
ਲਈ ਸੀ। 31 ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ
ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ, ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਰਬਕਾਹ
ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ। 32 ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਲੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਹੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਿਲਆ।
33 ਜਦ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਮਿਲਆ।
28 ਇਹ

ਉਤਪਤ 50:1
1 ਯੂਸੁਫ਼

35

50

ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ। 2 ਫੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ, ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰਨ ਇਸ
ਲਈ ਉਨਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। 3 ਅਤੇ
ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ
ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਉਸ ਦੇ
ਲਈ ਸੱਤਰ ਿਦਨ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 4 ਅਤੇ ਜਦ ਿਵਰਲਾਪ ਦੇ
ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ
ਆਖੀ, ਿਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ
ਇਹ ਗੱਲ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, 5 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਲਈ
ਸੀ ਿਕ ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੁੱਿਟਆ ਸੀ ਦੱਬੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ। 6 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦੇ। 7 ਇਸ
ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ, ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ। 8 ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ,
ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਗਏ, ਿਸਰਫ਼ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਬੱਚੇ, ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਗੋਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਗਏ। 9 ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਥ ਵੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਵੀ ਗਏ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। 10 ਿਫਰ
ਉਹ ਆਤਾਦ ਦੇ ਿਪੜ ਤੱਕ ਆਏ ਿਜਹੜਾ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਅਤੇ ਡਾਢਾ ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏ, ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਲਈ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੀਤਾ। 11 ਉਸ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੋਗ ਨੂੰ ਆਤਾਦ ਦੇ ਿਪੜ ਿਵੱਚ
ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਮਸਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸੋਗ ਹੈ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਬੇਲ ਿਮਸਰਾਈਮ* ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ,
ਿਜਹੜਾ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਹੈ। 12 ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 13 ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ
ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਕਫ਼ੇਲਾਹ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦੀ
ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ, ਿਜਸ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਫ਼ਰੋਨ
ਿਹੱਤੀ ਤੋਂ ਕਬਰ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਲਈ ਮਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਸੀ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣਾ
ਉਪਰੰਤ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ। 15 ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਥੋਂ
ਸਾਡੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 16 ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ,
17 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ
ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋ ਿਪਆ। 18 ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਜਾ ਕੇ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ।
19 ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰੋ। ਭਲਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਥਾਂ ਹਾਂ? 20 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ;
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਲਆਈ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ
ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖੇ, ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
21 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ
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50:11 ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਵਰਲਾਪ

ਉਤਪਤ 50:26

ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਿਦਲਾਸਾ ਪਾਇਆ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ
ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਇੱਕ ਸੌ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।
23 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਿਲਆ। 24 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਸ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ। 25 ਤਦ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਲਈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। 26 ਯੂਸੁਫ਼ ਇੱਕ ਸੌ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਾਬੂਤ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ।
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ਕੂਚ
ਲੇਖਕ
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੰਿਨਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਿਬਨਾਂ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ, ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਆਪ ਹੀ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੂਚ 34:27
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ “ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਲਖ।”
ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ
“ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ” (24:4)।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਇਸ
ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਮੂਸਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਲਖ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਮੂਸਾ
ਨੇ ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਨੂੰ ਮਾਹਰਤਾ ਹਾਿਸਲ ਸੀ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 1446 - 1405 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ
ਪੁਸਤਕ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੋ ਪੀੜਹ੍ੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ
ਿਮਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸੀਨਈ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਿਲਖੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। (ਕੂਚ 17:14; 24:4; 34:2728)
ਉਦੇਸ਼
ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਕਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਣੇ
ਰਿਹਣਾ ਸੀ। ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ,
ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਚਿਰੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਪੁਸਤਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ
ਦੇਸ ਬਣ ਿਗਆ (ਕੂਚ 2:24; 6:5; 12:37)। ਉਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਸਨ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ
ਲਗਭਗ ਸੀ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਛੁਟਕਾਰਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਪਰ੍ਸਤਾਵਨਾ — 1:1-2:25
2. ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ — 3:1-18:27
3. ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਨੇ ਮ ਬੰਨਣਾ — 19:1-24:18
4. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤੰਬੂ — 25:1-31:18

ਕੂਚ 2:3

5. ਿਵਦਰੋਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ —
32:1-34:35
6. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰ੍ਬੰਧ — 35:1-40:38
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

1 ਹੁਣ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ-

ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੋ ਇਹ
ਹਨ; 2 ਰਊਬੇਨ ਿਸ਼ਮਓਨ ਲੇਵੀ ਯਹੂਦਾਹ 3 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਜ਼ਬੂਲੁਨ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ 4 ਦਾਨ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਗਾਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ। 5 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਜਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਸੱਤਰ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ। 6 ਯੂਸੁਫ਼, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 7 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਧ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਗਏ ਿਕ ਧਰਤੀ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। 8 ਤਦ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਉੱਿਠਆ
ਿਜਹੜਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 9 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ
ਹਨ। 10 ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰੀਏ,
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਜਦ ਲੜਾਈ ਆ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ, ਫੇਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ।
11 ਤਦ ਉਸ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਗ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੜੇ ਠਿਹਰਾਏ ਿਜਹੜੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਜੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ
ਿਫਤੋਮ ਅਤੇ ਰਾਮਸੇਸ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਗਰ ਬਣਾਏ। 12 ਪਰ ਿਜੰਨਾਂ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਨਾ ਹੀ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,
ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ। 13 ਉਪਰੰਤ ਿਮਸਰੀ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਟਿਹਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ।ੇ 14 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਔਖੀ ਟਿਹਲ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਗਾਰੇ, ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ
ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਹਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੀਉਣ ਖੱਟਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਿਜਹੜੀ ਟਿਹਲ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀ। 15 ਤਦ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਬਰਾਨੀ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ
ਨਾਮ ਿਸਫਰਾਹ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫੂਆਹ ਸੀ ਆਿਖਆ 16 ਜਦ
ਇਬਰਾਨਣਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਈ ਪੁਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਣਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜਹ੍ੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਿਜਉਂਦੀ ਰਹੇ। 17 ਪਰ ਦਾਈਆਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਨਾਂ ਿਤਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁੰਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਰੱਖਦੀਆਂ
ਸਨ। 18 ਤਦ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੁੰਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ?
19 ਿਫਰ ਦਾਈਆਂ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਬਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ
ਿਮਸਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਜੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਜਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 20 ਇਸ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ
ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਗਏ। 21 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਦਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਉਸ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਏ।
22 ਉਪਰੰਤ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਹਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਇਬਰੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੀਲ ਨਦੀ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਿਦਓ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੀ ਰੱਖ ਲਓ।

2
ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਨਮ
1 ਲੇ ਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੇ ਵੀ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰ ਿਲਆ 2 ਉਹ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੁ ਕਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। 3 ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਲੁ ਕਾ ਨਾ ਸਕੀ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਕਾਿਨਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਬਣਾ
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ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਲ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਿਲੱਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਿਪਲਛੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 4 ਉਸ
ਦੀ ਭੈਣ ਦੂਰ ਖੜਹ੍ੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ
ਹੈ। 5 ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਨੀਲ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਉੱਤਰੀ,
ਜਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ-ਕੰਢੇ ਿਫਰਦੀਆਂ ਸਨ
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਟੋਕਰੀ ਵੇਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ
ਨੂੰ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। 6 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਖੋਿਲਆ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰੋ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਇਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ। 7 ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਬਰਾਨਣਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਇਆ ਕਰੇ?” 8 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਾ।” ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ
ਿਲਆਈ। 9 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤਦ
ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਇਆ। 10 ਜਦ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਉਸ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਮੂਸਾ* ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹੈ।
ਮੂਸਾ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
11 ਿਫਰ

ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਦ ਮੂਸਾ ਵੱਡਾ
ਹੋਇਆ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 12 ਉਸ ਨੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਜਦ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਿਮਸਰੀ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਤ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕਾ ਿਦੱਤਾ। 13 ਜਦ ਮੂਸਾ ਦੂਜੇ
ਿਦਨ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਦੋ ਇਬਰਾਨੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੜ ਰਹੇ
ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਮਾਰਦਾ
ਹੈਂ? 14 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ
ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਉਸ
ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਂਗਾ? ਤਦ
ਮੂਸਾ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ
ਗਈ ਹੈ। 15 ਜਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਾਨ
ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੂਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਕੇ
ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ
ਿਗਆ। 16 ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਜਾਜਕ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਿਪਲਾਉਣ
ਲਈ ਚੁਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਿਲਆ। 17 ਅਯਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਇਆ। 18 ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਰਊਏਲ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਿਕਵੇਂ
ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਈਆਂ ਹੋ? 19 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਅਯਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਕੱਢ ਕੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਿਪਲਾਇਆ। 20 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਆਈਆਂ
ਹੋ? ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। 21 ਤਦ ਮੂਸਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮੰਨ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਿਸੱਪੋਰਾਹ
ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੀ 22 ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।” 23 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਿਗਆ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
*
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ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਉਂਕੇ ਲਏ ਅਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਅਤੇ
ਇਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
24 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਾਉਂਿਕਆਂ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ। 25 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲ
ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ।

3
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਿਯਥਰੋ ਿਮਦਯਾਨੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ
ਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਪਛਲੀ ਵੱਲ ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬਤ* ਹੋਰੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। 2 ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਝਾੜੀ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਝਾੜੀ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 3 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ
ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਿਕ ਿਕਉਂ ਝਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਝਾੜੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਮੂਸਾ, ਹੇ ਮੂਸਾ!” ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।” 5 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇੱਧਰ
ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਆ। ਆਪਿਣਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਥਾਂ
ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈਂ, ਪਿਵੱਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ। 6 ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।” ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ
ਸੀ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸੁਣੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। 8 ਮੈਂ ਉਤਿਰਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ
ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ† ਹੈ
ਅਰਥਾਤ ਕਨਾਨੀਆਂ, ਿਹੱਤੀਆਂ, ਅਮੋਰੀਆਂ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ, ਿਹੱਵੀਆਂ
ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਉਤਾਹਾਂ ਿਲਆਵਾਂ। 9 ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖ,
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਨੇ ਰ
ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਿਮਸਰੀ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੇਿਖਆ ਹੈ। 10 ਹੁਣ ਤੂੰ
ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਅਰਥਾਤ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਵੇਂ। 11 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਵਾਂ?” 12 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਿਚੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਜਦ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਵੇਂਗਾ ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ। 13 ਿਫਰ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ
ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? 14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ” ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖੀਂ ਿਕ
ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।
15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਆਖੀਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਸਦੀਪਕਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ
ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਯਾਦਿਗਰੀ ਹੈ।”
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16 ਜਾ,

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੀਿਤਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। 17 ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਨਾਨੀਆਂ, ਿਹੱਤੀਆਂ, ਅਮੋਰੀਆਂ,
ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ, ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਅਿਜਹੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਤਾਹਾਂ ਿਲਆਵਾਂਗਾ।
18 ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਓ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਤੰਨ
ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਏ। 19 ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 20 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਸਭ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ
ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ, ਮਾਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ
ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਲਈ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਦਯਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ
ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਓਗੇ। 22 ਸਗੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਗੁਆਢ
ਂ ਣ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਿਹਣੇ,
ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਮੰਗੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ
ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਲਓਗੇ।

4
ਮੂਸਾ ਅਦਭੁੱਤ ਸਮਰੱਥ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਵੇਖ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਗੇ,
ਨਾ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 2 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ?” ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਲਾਠੀ।” ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ।” 3 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਉਸ ਦੇ
ਅੱਗੋਂ ਭੱਜਾ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜਹ੍ ਲੈ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਾਠੀ ਬਣ ਿਗਆ।” 5 ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ
ਰੱਖ”, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ। ਜਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਿਢਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਕੋੜਹ੍ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 7 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ
ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰ
ਰੱਿਖਆ, ਜਦ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ
ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 8 ਫੇਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਪਿਹਲੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। 9 ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਾਂ
ਦੋਹਾਂ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ
ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਿਰਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦੇਵੀਂ।
ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਬਣ
ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ
ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਨਾ ਜਦ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਜੀਭ ਮੋਟੀ ਹੈ। 11 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦਾ
1 ਮੂਸਾ ਨੇ

*
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ਮੂੰਹ ਿਕਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗੂੰਗਾ, ਬੋਲਾ, ਸੁਜਾਖਾ ਜਾਂ ਅੰਨਾ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਲਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ? 12 ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ।” 13 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੇਜ ਦੇ।” 14 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ੋਧ ਮੂਸਾ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਹਾਰੂਨ ਲੇਵੀ
ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਵੇਖ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ।
16 ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹਾ
ਹੋਵੇਂਗਾ। 17 ਤੂੰ ਇਹ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਵੀਂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ
ਉਨਾਂ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ।

ਮੂਸਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
18 ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਿਯਥਰੋ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ
ਮੁੜ ਜਾਣ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਿਯਥਰੋ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ। 19 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਿਮਦਯਾਨ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। 20 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਪਆ, ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। 21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਦ ਤੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।”
22 ਤਦ ਤੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਖੀਂ, “ਯਹੋਵਾਹ ਅਿਜਹਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।” 23 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ
ਪਿਹਲੌਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਿਦਆਂਗਾ। 24 ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਹ
ਠਿਹਰੇ ਉੱਥੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਿਹਆ। 25 ਤਦ ਿਸੱਪੋਰਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਚਕਮਕ ਦਾ
ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਕੱਟ ਸੁੱਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਪੈਰਾਂ* ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੂਨੀ
ਪਤੀ ਹੈਂ। 26 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਖੂਨੀ ਪਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈਂ। 27 ਿਫਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਿਮਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ। 28 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 29 ਿਫਰ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ 30 ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾਏ। 31 ਤਦ ਪਰਜਾ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਤਦ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।
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5
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
1

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਬ
ਮਨਾਵੇ। 2 ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਆਂ? ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ
ਦੇਵਾਂਗਾ। 3 ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਸਾਨੂੰ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਏ
ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੇ। 4 ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੂਸਾ
ਅਤੇ ਹੇ ਹਾਰੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੁਡਾਉਂਦੇ
ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। 5 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। 6 ਉਸੇ ਿਦਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਾਉਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ 7 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂੰ ਇੱਟਾਂ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੂੜੀ ਨਾ ਿਦਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਜਾ ਕੇ
ਤੂੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 8 ਤੁਸੀਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਿਜੰਨੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਘਟਾਓ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਹਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਏ।
9 ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣ।
10 ਤਦ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗਾ। 11 ਤੁਸੀਂ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੂੜੀ ਿਜੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਆਪ ਿਲਆਓ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। 12 ਤਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤੂੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁੱਠਾ ਚੁਗਣ ਲਈ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ
ਹੋ ਗਏ। 13 ਬੇਗ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੇ
ਕਰਦੇ ਸੀ। 14 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇ ਬੇਗ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ?। 15 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ
ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? 16 ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਓ! ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। 17 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੋ,
ਿਢੱਲੇ! ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਏ। 18 ਹੁਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ
ਪਰ ਤੂੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 19 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਿਲਆ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹਾਂ, ਜਦ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਘਟਾਓ। 20 ਜਦ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇ ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਮਲਣ
ਨੂੰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ, ਿਮਲੇ। 21 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਸ਼ਨਾ
*

6:3 ਅਲਸ਼ਾਦਾਈ

†

6:12 ਅਸੁੰਨਤੀ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ

ਕੂਚ 6:16

ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਦੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੇ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ
ਿਕਉਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਆਉਣ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ
ਭੇਿਜਆ? 23 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਰਜਾ
ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ
ਿਦੱਤਾ।
22 ਿਫਰ

1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

6

ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ 3 ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ* ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਪਰ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
4 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦੇਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਦੇਸ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਰਹੇ। 5 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਉਂਕੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਮਸਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ
ਹੈ। 6 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਗ਼ਾਰ ਹੇਠ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਲੰਮੀ
ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। 7 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਗ਼ਾਰ ਹੇਠ ਕੱਢ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। 8 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਿਮਲਖ਼ ਿਵੱਚ
ਿਦਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 9 ਉਪਰੰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਸਾ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। 10 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਜਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ 11 ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਜਾਣ ਦੇਵੇ। 12 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ, ਵੇਖ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਿਕਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਿਜਹੜਾ ਅਟਕ-ਅਟਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ† ਹਾਂ?
13 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ।
2

ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਇਹ ਹਨ ਰਊਬੇਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨਕ ਅਤੇ ਪੱਲੂ, ਹਸਰੋਨ
ਅਤੇ ਕਰਮੀ ਹਨ, ਇਹ ਰਊਬੇਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਹਨ। 15 ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਮੂਏਲ ਯਾਮੀਨ ਓਹਦ ਯਾਕੀਨ ਸੋਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਕਨਾਨੀ
ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹੀਆਂ ਹਨ। 16 ਲੇਵੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲਪੱਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਨ - ਗੇਰਸ਼ੋਨ,
14
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ਕਹਾਥ, ਮਰਾਰੀ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਸੌ ਸੈਂਤੀ ਸਨ।
17 ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਲਬਨੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂੰਹੀਆਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। 18 ਕਹਾਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਾਮ, ਿਯਸਹਾਰ, ਹਬਰੋਨ
ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਾਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਂਤੀ
ਸਨ। 19 ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਲੀ ਅਤੇ ਮੂਸ਼ੀ ਹਨ। ਲੇਵੀ ਦੀਆਂ
ਮੂੰਹੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲਪੱਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਨ। 20 ਅਮਰਾਮ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਯੋਕਬਦ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਲ
ਇੱਕ ਸੌ ਸੈਂਤੀ ਸਨ। 21 ਿਯਸਹਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਰਹ ਅਤੇ ਨਫ਼ਗ ਅਤੇ
ਿਜ਼ਕਰੀ ਹਨ। 22 ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਅਤੇ ਅਲਸਾਫਾਨ
ਅਤੇ ਿਸਤਰੀ ਹਨ। 23 ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਨਹਸ਼ੋਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦੀ
ਧੀ, ਅਲੀਸਬਾ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਦਾਬ, ਅਬੀਹੂ,
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 24 ਕੋਰਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਸੀਰ, ਅਲਕਾਨਾਹ ਅਤੇ ਅਬੀਆਸਾਫ਼ ਹਨ ਇਹ ਕੋਰਹ
ਦੀਆਂ ਮੂੰਹੀਆਂ ਹਨ। 25 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੇ ਫੂਟੀਏਲ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਲਈ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੂੰ ਜਣੀ। ਇਹ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ
ਆਪਣੀਆਂ ਮੂੰਹੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। 26 ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਉਹ
ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਓ। 27 ਇਹ
ਉਹ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਇਹ ਉਹ ਮੂਸਾ
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਹਨ।
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

28 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 29 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਉਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ। 30 ਿਫਰ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਅਟਕ-ਅਟਕ ਕੇ
ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਮੇਰੀ ਿਕਵੇਂ ਸੁਣੇਗਾ?
1

7

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ
ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇ 3 ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼
ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। 4 ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਸੈਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵੱਿਡਆਂ ਿਨਆਂਵਾਂ
ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। 5 ਤਦ ਿਮਸਰੀ ਜਾਣਨਗੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 6 ਤਦ ਮੂਸਾ
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 7 ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਮੂਸਾ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਤਿਰਆਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ।
ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਢਾਂਗਾ
ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ,
9 ਜਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਚਰਜ਼
ਕੰਮ ਿਵਖਾਓ ਤਦ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। 10 ਮੂਸਾ
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ
8

ਕੂਚ 8:4

ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੀ, ਤਦ ਉਹ ਸਰਾਲ ਬਣ ਗਈ।
11 ਿਫਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਵੀ ਿਸਆਿਣਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਤਦ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰਾਂ-ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ। 12 ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ
ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਗਈ। 13 ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠਰ ਹੋ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੀ।
ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸ ਭਾਰੀਆਂ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਨ ਸਖ਼ਤ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ। 15 ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾ। ਵੇਖ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਦੀ
ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਠੀ ਿਜਹੜੀ
ਸੱਪ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਵੀਂ 16 ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੀਂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 17 ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ,
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਠੀ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਮਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਹੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 18 ਮੱਛੀਆਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਦਬੂ
ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ।
19 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਆਪਣੀ
ਲਾਠੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਨਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਿਰਆਵਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਲਹੂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ
ਭਾਂਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਲਹੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲਾਠੀ
ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ
ਿਜਹੜੇ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਸਨ ਲਹੂ ਬਣ ਗਏ। 21 ਮੱਛੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਮਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਈ ਅਤੇ
ਿਮਸਰੀ ਦਿਰਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਲਹੂ ਹੋ ਿਗਆ। 22 ਤਦ ਿਮਸਰ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਜੰਤਰਾਂ-ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ
ਮਨ ਕਠਰ ਹੋ ਿਗਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। 23 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਚਲਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਲਾਇਆ। 24 ਤਦ
ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੁੱਟਣ
ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਸਕੇ 25 ਸੱਤ ਿਦਨ ਪੂਰੇ
ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ।
14 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

8
ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ
1 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ
ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ 2 ਜੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਡੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ।
3 ਨਦੀ ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੜਹ੍ਨਗੇ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ, ਤੇਰੇ ਸੌਣ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ, ਤੇਰੀ ਸੇਜ਼ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ
ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ, ਤੇਰੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਗੁੰਨਣ ਦੀਆਂ ਪਰਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ। 4 ਡੱਡੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਨਗੇ। ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ
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ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ 5 ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਦਿਰਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ
ਉੱਤੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਦੇਵੇ। 6 ਤਦ
ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਸਾਿਰਆ ਤਦ
ਡੱਡੂ ਚੜਹ੍ ਆਏ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। 7 ਤਦ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਜੰਤਰਾਂ-ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਉੱਤੇ ਡੱਡੂ ਲੈ ਆਏ। 8 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ
ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ। 9 ਤਦ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦ ਤੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
ਤਾਂ ਜੋ ਡੱਡੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੀਲ
ਨਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣ? 10 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 11 ਡੱਡੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ
ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ। 12 ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਡੱਡੂਆਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ। 13 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਘਰਾਂ, ਵੇਹਿੜਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੱਕ
ਗਏ। 14 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤੇ
ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਗਈ। 15 ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ
ਸੀ, ਜਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਰਾਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤਦ ਆਪਣਾ
ਮਨ ਪੱਥਰ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ।
ਜੂੰਆਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ
16 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਵਧਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜੂੰਆਂ ਬਣ ਜਾਵੇ। 17 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਤਦ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਉੱਤੇ ਜੂੰਆਂ
ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧੂੜ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਜੂੰਆਂ ਹੋ ਗਈ। 18 ਤਦ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰਾਂ-ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ
ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਜੂੰਆਂ ਲੈ ਆਉਣ ਪਰ ਉਹ ਿਲਆ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ
ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਉੱਤੇ ਜੂੰਆਂ ਹੀ ਜੂੰਆਂ ਸਨ। 19 ਤਦ ਜਾਦੂਗਰਾਂ
ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਪਰ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ ਸੀ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ।
ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਵੇਖ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਬਾਹਰ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੀਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ 21 ਜੇ
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ ਭੇਜ
ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਘਰ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਭੂਮੀ ਵੀ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹਨ। 22 ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਗੋਸ਼ਨ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਉੱਥੇ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਿਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 23 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ*
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
20 ਿਫਰ

*

8:23 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਾਂਗਾ
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ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ ਾਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ।
25 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇਸੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਓ। 26 ਤਦ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ
ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਵਾਂਗ।ੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਥਰਾਉ ਨਾ
ਕਰਨਗੇ? 27 ਿਜਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖੇਗਾ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਦਾ
ਰਸਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਵਾਂਗੇ। 28 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ
ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਓ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ। 29 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਕੱਲ ਹਟ ਜਾਣ
ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਿਫਰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵ।ੇ 30 ਤਦ ਮੂਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। 31 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ ਾਂ ਨੂੰ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ
ਤਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਿਰਹਾ। 32 ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ
ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਠਰ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।

9
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰੇ। 2 ਜੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕ ਛੱਡੇਂ
3 ਤਾਂ ਵੇਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ, ਗਿਧਆਂ ਉੱਤੇ, ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ, ਚੌਿਣਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਇੱਜੜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਹਨ
ਕੋਈ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਕੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕਰੇਗਾ। 6 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ
ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮਿਰਆ। 7 ਫੇਰ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਆ ਸੀ ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਨ ਪੱਥਰ ਹੋ ਿਗਆ
ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।
1

ਛਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਫੋਿੜਆਂ ਦਾ ਿਨੱਕਲਣਾ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਭੱਠੀ ਦੀ ਸੁਆਹ
ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ
ਉਡਾਵੇ। 9 ਤਾਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘੱਟਾ ਹੋ ਕੇ ਆਦਮੀਆਂ
ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅੰਿਗਆਰੇ ਅਤੇ ਛਾਲੇ
ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 10 ਸੋ ਉਹ ਭੱਠੀ ਦੀ ਸੁਆਹ ਲੈ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਖੜੇ ਹੋਏ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ
ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਿਗਆਰੇ ਅਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। 11 ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰ
ਅੰਿਗਆਿਰਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਿਗਆਰੇ ਿਨੱਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।
8 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
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ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠਰ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ।
ਗਿੜਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ
ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ, ਯਹੋਵਾਹ
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ 14 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਿਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 15 ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ
ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਮਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਿਮਟ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ 16 ਪਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਿਵਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। 17 ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 18 ਵੇਖ ਮੈਂ ਭਲਕੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ
ਗੜੇ ਵਰਸਾਵਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਏ।
19 ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਭਜਾ ਿਲਆ। ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਦਾਨ
ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਂਦੇ ਜਾਣ ਗੜੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਮਰ ਜਾਣਗੇ। 20 ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਭਜਾ ਿਲਆਇਆ। 21 ਪਰ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ
ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ। 22 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ, ਡੰਗਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਗ ਪੱਤ ਉੱਤੇ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਗੜੇ ਪੈਣ। 23 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਅਕਾਸ਼
ਵੱਲ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਗਰਜ ਅਤੇ ਗੜੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਅੱਗ
ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਉੱਤੇ
ਗੜੇ ਵਰਸਾਏ। 24 ਸੋ ਗੜੇ ਸਨ ਤੇ ਗਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਰਲੀ ਹੋਈ
ਸੀ ਇਹ ਐਨੀ ਡਾਢੀ ਸੀ ਿਕ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੌਮ
ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 25 ਅਤੇ ਗਿੜਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਕੀ ਆਦਮੀ ਕੀ ਡੰਗਰ ਮਾਿਰਆ
ਨਾਲੇ ਗਿੜਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦਾ ਸੱਭੋ ਸਾਗ ਪੱਤ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਿਬਰਛ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ। 26 ਕੇਵਲ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਨ ਕੋਈ ਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 27 ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਵਾਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਂ।
28 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਗਰਜ ਦੀ ਅਤੇ ਗਿੜਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ
ਦੇਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰੋਗ।ੇ 29 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗਰਜ਼ਣਾ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਨਾ
ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ। 30 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋਗੇ। 31 ਅਲਸੀ ਅਤੇ ਜੌਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ
ਜਵਾਂ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਿਨੱਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। 32 ਪਰ
ਕਣਕ ਅਤੇ ਮਸਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
33 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਤਾਂ ਗਰਜ਼ਣਾ ਅਤੇ ਗੜੇ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ
ਵਰਖਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੰਮਹ੍ ਗਈ। 34 ਜਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਿਡੱਠਾ ਿਕ ਵਰਖਾ
ਅਤੇ ਗੜੇ ਅਤੇ ਗਰਜ਼ਣਾ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੱਥਰ ਕਰ ਿਲਆ ਉਸ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ
ਵੀ। 35 ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ
ਮਨ ਕਠਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।
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ਿਟੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਵਾਂ। 2 ਜੋ
ਸਖ਼ਤੀ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਵਖਾਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ
ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 3 ਸੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ? ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ। 4 ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਭਲਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। 5 ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਢੱਕ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਬਕੀਏ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿੜਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਖਾ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਿਬਰਛਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ
ਿਵੱਚ ਉੱਗੇ ਹਨ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ
ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਨਾ
ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋਏ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੇਿਖਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ। 7 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਿਣਆ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਮਸਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ? 8 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਮੁੜ ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ। ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 9 ਮੂਸਾ ਆਿਖਆ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਵਾਂਗ।ੇ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਵੱਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਬ
ਹੈ। 10 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਆਿਣਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ! ਵੇਖ ਲਓ ਬੁਿਰਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। 11 ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹੋ
ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਧੱਕੇ ਗਏ। 12 ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਸਲਾ ਲਈ ਪਸਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਿਜਹੜਾ ਗਿੜਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਚੱਟ ਜਾਵੇ। 13 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗਾਈ। ਜਦ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ
ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਲੈ ਆਈ। 14 ਅਤੇ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਤਰ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਐਨੀ ਭਾਰੀ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਅਿਜਹਾ ਿਟੱਡੀ ਦਲ
ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਆਵੇਗਾ। 15 ਸੋ
ਉਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਢੱਕ ਲਈ ਿਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋ
ਿਗਆ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਚੱਟ ਿਲਆ ਨਾਲੇ ਿਬਰਛਾਂ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਿਜਹੜਾ ਗਿੜਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਬਰਛਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਿਰਆਲੀ
ਨਾ ਰਹੀ। 16 ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਿਨਰਾ ਐਤਕੀਂ ਦੀ ਵਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਿਕ ਉਹ ਕੇਵਲ
ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਾਵੇ। 18 ਤਾਂ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਨੱਕਲ
1 ਯਹੋਵਾਹ
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ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। 19 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਹਵਾ ਮੋੜੀ ਿਜਸ ਨੇ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਿਟੱਡੀ ਨਾ ਰਹੀ। 20 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ
ਮਨ ਕਠਰ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ
ਿਦੱਤਾ।
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ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਵਧ ਜਾਣ 10 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠਰ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਦੇਸੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।
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ਅੰਧਕਾਰ

21 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ

ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ
ਪਸਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਿਜਹਾ ਹਨੇ ਰਾ
ਿਜਹੜਾ ਟੋਿਹਆ ਜਾਵੇ। 22 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ
ਪਸਾਿਰਆ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹਨੇ ਰ ਘੁੱਪ
ਿਰਹਾ। 23 ਿਕਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਿਤੰਨ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਿਠਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ
ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣਾ ਸੀ। 24 ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੱਦ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਗ ਰਿਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਆਣੇ ਵੀ
ਨਾਲ ਜਾਣ। 25 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਈਏ। 26 ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ,
ਇੱਕ ਖੁਰ ਵੀ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ
ਨਾ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨੀ ਹੈ। 27 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠਰ ਹੋਣ
ਿਦੱਤਾ। ਓਸ ਨੇ ਨਾ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣ। 28 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਦੀ ਮੇਰਾ
ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ।
29 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਬੋਿਲਆ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਤੇਰਾ
ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖਾਂਗਾ।
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ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਵਾ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਇੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। 2 ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦੇ ਿਕ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਹਰ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਗੁਆਢ
ਂ ਣ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ
ਗਿਹਣੇ ਮੰਗ ਲਵੇ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਆਦਰ ਮਾਣ ਿਦੱਤਾ ਨਾਲੇ ਮੂਸਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। 4 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ
ਵਾਲਾ ਹਾਂ 5 ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਹਲੌਠਾ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ
ਗੋਲੀ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਤੱਕ ਿਜਹੜੀ ਚੱਕੀ ਿਪੱਛੇ ਹੈ ਨਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡੰਗਰ
ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ
ਵੱਡਾ ਿਸਆਪਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾ ਿਪੱਛੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੇਰ
ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਪਰ ਿਕਸੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰ
ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਿਭੰਨ ਭੇਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
8 ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਭ ਟਿਹਲੂ ਏ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਉੱਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਮੱਥੇ ਰਗੜਨਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਿਕ ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ
ਤੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। ਫੇਰ
ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ। 9 ਤਦ
1 ਯਹੋਵਾਹ

*

ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਰਬ
ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ 2 ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲਾ ਹੈ। 3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੋ ਿਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਣਾ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਘਰ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲਵੇ। 4 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਲੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਠਿਹਰਾਇਓ। 5 ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਲਾ ਬੱਜ ਤੋਂ
ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ
ਿਲਓ 6 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਧਵੀਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇ
7 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣਗੇ
ਦੋਹੀਂ ਬਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੇਰੂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ। 8 ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ
ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲੇ ਕੌੜੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ
ਖਾਣ। 9 ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਅਥਵਾ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਰੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ
ਨਾ ਖਾਓ ਸਗੋਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੁੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਿਸਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ
ਆਂਦਰਾਂ ਸਣੇ। 10 ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਿਖਓ
ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ
ਿਦਓ। 11 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਖਾਣਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਸਾਹ* ਹੈ।
12 ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰ ਘਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ† ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 13 ਅਤੇ
ਉਹ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਵਾ ਜਦ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾ ਪਵੇਗੀ
ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰੇ। 14 ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਰਬ ਕਰਕੇ
ਮਨਾਇਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਓ।
1 ਯਹੋਵਾਹ

ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ
ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਿਦਨ
ਖ਼ਮੀਰ ਆਪਿਣਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕਦੀ ਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਨਰਾ ਉਹੋ
ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਵ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕਿਰਓ।
17 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਸੇ ਹੀ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਦਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ
ਤੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। 18 ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਚੌਧਵੀਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ
ਖਾਓ। 19 ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾ ਲੱਭੇ
15

12:11 ਿਨੱਕਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ, ਪਸਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਦੂਤ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ

ਜਾਂਦਾ ਸੀ

†

12:12 ਮੈਂ ਿਮਸਰੀ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ

ਕੂਚ 12:20

ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਖ਼ਮੀਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਪਰ੍ਾਣੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਓਪਰਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 20 ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖ਼ਮੀਰੀ ਵਸਤ ਨਾ ਖਾਓ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ
ਖਾਇਓ।
ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਰਬ
ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੋ ਅਤੇ
ਪਸਾਹ ਲਈ ਵੱਢ।ੋ 22 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੂਫ਼ੇ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹੂ
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਡਬੋ ਕੇ, ਸੇਰੂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ
ਬਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। 23 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਸਰੀਆਂ
ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸੇਰੂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿਡਆਂ
ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। 24 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। 25 ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੜੋ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਤੀ
ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿਰਓ 26 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 27 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਿਖਓ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਸਾਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਜਦ ਉਸ ਨੇ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਜਾ
ਨੇ ਸੀਸ ਿਨਵਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 28 ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ
ਓਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ।
21

ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਹਲੌਠੇ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਜਹੜਾ
ਉਹ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ
ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਭੋਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਨਾਲੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਹਲੌਠੇ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 30 ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਿਠਆ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਟਿਹਲੂ ਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਿਸਆਪਾ
ਹੋਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਰਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।
31 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਰਾਤੀਂ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੀ
ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ।
32 ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਗ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਬੋਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। 33 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਮਸਰੀ ਕੱਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਮਰ ਗਏ! 34 ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਖ਼ਮੀਰ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਤਿੜਆਂ ਸਣੇ ਆਪਿਣਆਂ ਲੀਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਬੰਨ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਿਲਆ 35 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ
ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਲੀੜੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਏ। 36 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਆਦਰ ਮਾਣ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਜੋ ਮੰਿਗਆ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਲੁ ੱਟ ਿਲਆ।
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ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਲਆਏ ਸਨ ਪਤੀਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਮਸਰੋਂ ਧੱਕੇ ਗਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਠਿਹਰ ਨਾ ਸਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।
40 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਰ ਸੌ ਤੀਹ
ਸਾਲ ਸੀ। 41 ਚਾਰ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਉਸੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਗਈਆਂ। 42 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ
ਰਾਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ
ਤੱਕ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪਸਾਹ ਦੇ ਪਰਬ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਪਸਾਹ ਦੀ
ਿਬਧੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ 44 ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਰ
ਟਿਹਲੂ ਆ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਵੇ। 45 ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਣ। 46 ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ
ਹੱਡੀ ਤੋਿੜਓ। 47 ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ
ਕਰੇ। 48 ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਸਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਰ
ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੁੰਨਤੀ ਨਰ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ। 49 ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਬਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। 50 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਓਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 51 ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ
ਿਲਆਇਆ।
43 ਯਹੋਵਾਹ

13

29 ਤਾਂ

ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਸੇਸ ਤੋਂ ਸੁੱਕੋਥ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਿਨਆਿਣਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਛੇ ਕੁ ਲੱਖ ਮਨੁੱਖ ਿਪਆਦੇ ਸਨ। 38 ਉਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਮਲੀ-ਜੁਲੀ ਭੀੜ ਵੀ ਗਈ ਨਾਲੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਅਰਥਾਤ
ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ। 39 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਿਜਹੜਾ
37

ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਿਕ 2 ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਿਜਹੜੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ
ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗਰ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਨ।
1

ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ
ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਦਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਿਕਉਂਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ। ਖ਼ਮੀਰੀ
ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ। 4 ਤੁਸੀਂ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਹੋ। 5 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਾਨੀਆਂ ਿਹੱਤੀਆਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ
ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ
ਿਲਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਿਰਓ।
6 ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ। 7 ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਖ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇ। 8 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਕੱਿਢਆ। 9 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤਰਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਯਾਦਿਗਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰੋਂ
ਕੱਿਢਆ। 10 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਬਧੀ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਦੇ
ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ।
3
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11 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ
ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੇ। 12 ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੱਖ ਦਾ
ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਪਿਹਲੌਠਾ ਬੱਚਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਨਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।
13 ਹਰ ਗਧੇ ਦੇ ਪਿਹਲੌ ਠੇ ਨੂੰ ਲੇ ਲੇ* ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਲਵੋ ਪਰ ਜੇਕਰ
ਨਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤੋੜ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਰ ਪਿਹਲੌਠੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵੋ। 14 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਜਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੱਿਢਆ ਸੀ। 15 ਫੇਰ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੱਖ ਦਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਲੀ
ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਪਿਹਲੌਠੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ
ਹਾਂ। 16 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਨੇ ਤਰਾਂ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਿਟੱਕੇ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ
ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ।

ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ
ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਲੈ
ਿਗਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ੜੇ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਾਇਦ
ਲੋਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ। 18 ਸਗੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਆਂ ਕੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉਜਾੜ ਦੀ
ਰਾਹ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨ ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਚੱਲੇ
ਆਏ। 19 ਮੂਸਾ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੁੰ ਲੈ ਕੇ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ
ਨੂੰ ਐਥੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਓ। 20 ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੋਥ ਤੋਂ ਕੂਚ
ਕਰ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਏਥਾਮ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। 21 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਦਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਰਾਤੀਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣ। 22 ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਿਦਨ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹਿਟਆ।
17

14
ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ
ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀ-ਹਹੀਰੋਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਮਗਦੋਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬਆਲ-ਸਫ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ। ਉਸ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਲਾਓ। 3 ਿਫ਼ਰਊਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਲਈ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਲਆ ਹੈ। 4 ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠਰ ਹੋਣ
ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿਮਸਰੀ ਜਾਣਨ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 5 ਤਾਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੱਠ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਫਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਪਾਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਹਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ? 6 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਥ
ਜੁੜਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆ 7 ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੇ ਛੇ
ਸੌ ਚੁਗਵੇਂ ਰੱਥ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰੱਥ ਵੀ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ
1 ਯਹੋਵਾਹ

*
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ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਹਾਏ। 8 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦਾ ਮਨ ਕਠਰ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
9 ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜ ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਿਦਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪੀ-ਹਹੀਰੋਥ ਦੇ ਕੋਲ
ਬਆਲ-ਸਫ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਟੱਕਰੀ। 10 ਜਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਮਸਰੀ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰੇ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। 11 ਉਪਰੰਤ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਿਕ ਤੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ? ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ? 12 ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ
ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਕਰੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਕਰਨੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ?
13 ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਬਚਾਉ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖੋਗ।ੇ
14 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਣਾ।
15 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ। 16 ਤੂੰ ਆਪਣਾ
ਢਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਥਾਣੀ
ਲੰਘ ਜਾਣ। 17 ਵੇਖ ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਕਠਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਫੌਜ ਅਤੇ ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜ ਚਿੜਹ੍ਆਂ ਤੋਂ ਆਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। 18 ਜਦ ਮੈਂ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਉਸ ਦੇ ਰਥਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜ ਚਿੜਹ੍ਆਂ ਤੋਂ ਆਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ
ਤਦ ਿਮਸਰੀ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 19 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਦੂਤ ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁਿੜਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। 20 ਉਹ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਅਨੇ ਰ
ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਆਏ। 21 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ
ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਜ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ
ਵਗਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। 22 ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ
ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਣੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂੰ
ਸਨ। 23 ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜ ਚੜਹ੍ੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਆ ਗਏ। 24 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਿਹਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਿਡੱਠਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਗੜਬੜਾਹਟ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ।
25 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਪਹੀਏ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰੀ ਚੱਲਦੇ
ਸਨ। ਸੋ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠ
ਚੱਲੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਦਾ
ਹੈ। 26 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ
ਲੰਮਾ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਿਮਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਘੋੜ ਚਿੜਹ੍ਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ। 27 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ
ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁ ਫਟਣ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਬਲ
ਨਾਲ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੱਠੇ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਛੰਡ ਸੁੱਿਟਆ। 28 ਉਪਰੰਤ ਪਾਣੀ
ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜ ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ
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ਿਜਹੜੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਈ ਸੀ ਢੱਕ ਲਈ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਿਚਆ। 29 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਉੱਤੋਂ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੰਧ
ਵਾਂਗੂੰ ਸਨ। 30 ਸੋ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ
ਮੁਰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ।ੇ 31 ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਹ
ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੇਿਖਆ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ।

15
ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ
ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਿਖਆ - ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਜਨ
ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਂਗਾ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਯੋਧਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 4 ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਮ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਗਰਕ
ਹੋ ਗਏ। 5 ਡੁੰਿਘਆਈ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂੰ
ਤਿਹ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। 6 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ
ਤੇਜਵਾਨ ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰ
ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। 7 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ
ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ੋਧ ਭੇਜਦਾ ਹੈਂ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠੇ
ਵਾਂਗੂੰ ਭੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 8 ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੀ ਸੂਕਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਮਾਂ ਹੋ
ਗਏ, ਮੌਜਾਂ ਢੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡੁੰਿਘਆਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਜੰਮ ਗਈਆਂ। 9 ਵੈਰੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਜਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ
ਆਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਸੂਤਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰੇਗਾ। 10 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਢੱਕ ਿਲਆ, ਉਹ ਿਸੱਕੇ ਵਾਂਗੂੰ ਮਹਾਂ ਜਲ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। 11 ਕੌਣ
ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚ? ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਪਰਤਾਪ ਵਾਲਾ, ਉਸਤਤ ਿਵੱਚ ਭੈਅ ਦਾਇਕ
ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਾ? 12 ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਪਸਾਿਰਆ,
ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਗਈ। 13 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ
ਉਸ ਪਰਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਨਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 14 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਬਕ ਪਈ। 15 ਤਦ ਅਦੋਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਘਬਰਾ ਗਏ,
ਮੋਆਬ ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਲੱਗੀ, ਕਨਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਢੱਲ਼
ਗਏ। 16 ਹੌਲ ਅਤੇ ਤਿਹਕਣਾ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ
ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂੰ ਚੁੱਪ ਰਿਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਜਾ ਿਜਹੜੀ
ਤੂੰ ਿਵਹਾਝੀ ਹੈ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, 17 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਵੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮਲਖ਼ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਲਗਾਵੇਂਗਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸਿਥਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
18 ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਗੀਤ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜ ਚੜਹ੍ੇ
ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਿਲਆਂਦਾ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਦੀ
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ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। 20 ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਭੈਣ ਿਮਰਯਮ
ਨਬੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਡੱਫ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤੀਆਂ
ਡੱਫਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਨੱਕਲੀਆਂ।
21 ਿਮਰਯਮ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ - ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਓ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਰ ਉਸ ਨੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।
ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੂਰ
ਦੀ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਦੀ ਤੁਰੇ ਗਏ ਪਰ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭਾ। 23 ਜਦ ਉਹ ਮਾਰਾਹ* ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ
ਮਾਰਾਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਸਕੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌੜਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਾਹ ਪੈ ਿਗਆ। 24 ਉਪਰੰਤ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਈਏ? 25 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਬਰਛ ਿਵਖਾਿਲਆ।
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਿਮੱਠਾ ਹੋ ਿਗਆ।
ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਬਧੀ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਿਲਆ 26 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਮੰਨਗੇ ਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੋਇਆ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 27 ਿਫਰ ਉਹ ਏਿਲਮ ਨੂੰ ਆਏ ਿਜੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ
ਸੋਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਿਬਰਛ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ
ਡੇਰੇ ਲਾਏ।
22 ਮੂਸਾ ਨੇ

16
ਮੰਨਾ ਅਤੇ ਬਟੇਰ
ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਏਿਲਮ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਏਿਲਮ ਅਤੇ ਸੀਨਈ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਈ 2 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਮੰਡਲੀ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੁੜਹ੍ਨ ਲੱਗੀ। 3 ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਕਉਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ
ਤੌੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੱਢ ਿਲਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ
ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। 4 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਵਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ
ਇੱਕ ਿਦਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਸੇ ਿਦਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਖਾਂ
ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ। 5 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਛੇਵੇਂ ਿਦਨ* ਜੋ ਉਹ ਿਲਆਉਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਿਨੱਤ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਨਗੇ। 6 ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ ਹੈ। 7 ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ
ਵੇਖੋਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਕੁੜਹ੍ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜਹ੍ਦੇ ਹੋ? 8 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਹ੍ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁੜਹ੍ਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਹ੍ਨਾ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। 9 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
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ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਹ੍ਨਾ ਸੁਿਣਆ। 10 ਤਾਂ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਹਾਰੂਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ
ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਮੁਹਾਣਾ ਮੋਿੜਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ
ਬੋਿਲਆ, 12 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜਹ੍ਨਾ ਸੁਿਣਆ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ
ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾਂ। 13 ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਬਟੇਰੇ ਚੜਹ੍ ਆਏ ਅਤੇ ਡੇਰੇ
ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੇਲ ਪਈ।
14 ਜਦ ਤੇਲ ਉੱਡ ਗਈ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਜਾੜ ਦੀ ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਿਨੱਕਾ-ਿਨੱਕਾ
ਕੱਕਰ ਕੋਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹੀਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 15 ਜਾਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੀ।
ਉਪਰੰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 16 ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਖਾਣ
ਜੋਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਓਮਰ† ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ
ਉਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹਨ ਲਵੇ। 17 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
18 ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਓਮਰ ਨਾਲ ਮਾਿਪਆ ਤਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਵੱਧ ਿਲਆ ਸੀ
ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਘੱਟ ਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ
ਘੱਟ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਪਾਇਆ।
19 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਾ ਛੱਡੇ 20 ਪਰ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖ
ਛੱਿਡਆ ਸੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੜਆਂਧ ਆਉਣ ਲੱਗ
ਪਈ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰੰਜ ਹੋਇਆ। 21 ਸੋ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ
ਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਧੁੱਪ
ਿਤੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਢੱਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 22 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਛੇਵੇਂ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਖਾਧ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਰਥਾਤ ਹਰ
ਇੱਕ ਲਈ ਦੋ ਓਮਰ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ। 23 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ ਸੀ। ਭਲਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਬਤ
ਦੀ ਮਨਾਉਤਾ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਪਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਜੋ ਉਬਾਲਣਾ
ਹੈ ਉਬਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖ ਛੱਡੋ।
24 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਸਿੜਆਂਧ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀੜਾ
ਸੀ। 25 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਬਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ।
26 ਛੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ ਿਦਨ ਸਬਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ
ਪਰਜਾ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਲੱਭਾ। 28 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗ?ੇ
29 ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਤ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਛੇਵੇਂ ਿਦਨ ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ
ਿਵੱਚ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸ ਤੋਂ ਸਬਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ।
30 ਸੋ ਪਰਜਾ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। 31 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨ ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਧਨੀਏ ਵਰਗਾ ਬੱਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਸ਼ਿਹਦ ਿਵੱਚ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਪੂੜੇ ਵਰਗਾ ਸੀ।
32 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੀ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓਮਰ ਭਰ
ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ
†
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ਿਵੱਚ ਖਵਾਈ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ।
33 ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇੱਕ ਕੁੱਜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਪੂਰਾ ਓਮਰ ਮੰਨ ਪਾ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਛੱਡ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਂਿਭਆ ਰਹੇ। 34 ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਸਾਖੀ ‡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਿਖਆ 35 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ
ਉਸ ਮੰਨ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਆਏ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਨ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦੀਆਂ
ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਏ। 36 ਇੱਕ ਓਮਰ ਏਫ਼ਾਹ ਦਾ ਦੱਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ।
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ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ
ਿਗਣਤੀ 20:1-13
1 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਫ਼ੀਦੀਮ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਪਰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਸਾਨੂੰ
ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ
ਝਗੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ? 3 ਉੱਥੇ ਪਰਜਾ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਤਹਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕੁੜਹ੍ਦੀ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਗਾਂ ਨੂੰ ਐਥੇ ਿਤਹਾਇਆ ਮਾਰੇਂ? 4 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਿਦੱਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਿਚਰਾਂ ਤੱਕ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨਗੇ। 5 ਫੇਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਗੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਤੂੰ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਦੇl 6 ਵੇਖ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰੇਬ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ
ਮਾਰੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਿਨੱਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਜਾ ਪੀਵੇ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 7 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੱਸਾਹ* ਅਤੇ ਮਰੀਬਾਹ† ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਝਗੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਖਦੇ
ਹੋਏ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ?
ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਫੇਰ ਅਮਾਲੇਕ ਆਏ ਅਤੇ ਰਫ਼ੀਦੀਮ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ
ਲੜੇ। 9 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ‡ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਚੁਣ ਅਤੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਅਮਾਲੇਕ ਨਾਲ ਲੜ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਿਟੱਲੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। 10 ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਾਲੇਕ
ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਹੂਰ ਿਟੱਲੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ੇ। 11 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਮੂਸਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਜੱਤਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਕਰ
ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਾਲੇਕ ਿਜੱਤਦਾ ਸੀ। 12 ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰੀ ਹੋ
ਗਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਹੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਿਸਓਂ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਿਸਓਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਛੱਿਡਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਥਣ ਤੱਕ ਤਕੜੇ ਰਹੇ 13 ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। 14 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖ
ਲੈ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਅਮਾਲੇਕ ਦਾ ਚੇਤਾ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਿਮਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। 15 ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ
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ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਿਨੱਸੀ§ ਰੱਿਖਆ 16 ਅਤੇ ਉਸ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਯੁੱਧ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
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ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਿਯਥਰੋ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਿਮਦਯਾਨ ਦਾ ਜਾਜਕ
ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੁਿਣਆ ਅਰਥਾਤ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰੋਂ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। 2 ਤਦ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਿਯਥਰੋ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਿਸੱਪੋਰਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਲਆ 3 ਨਾਲੇ ਉਸ
ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੇਰਸ਼ੋਮ* ਸੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਿਵੱਚ ਓਪਰਾ ਿਰਹਾ। 4 ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਅਜ਼ਰ† ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ
ਬਚਾਇਆ। 5 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸੌਹਰਾ ਿਯਥਰੋ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਉਸ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਉਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੌਹਰਾ ਿਯਥਰੋ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ
ਉਹ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। 7 ਤਦ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ
ਸੌਹਰੇ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਨਿਵਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਅਤੇ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਆਏ। 8 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਿਜਹੜਾ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਦੱਿਸਆ। 9 ਤਦ ਿਯਥਰੋ
ਉਸ ਸਾਰੀ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਿਦੱਤਾ ਅਨੰ ਦ
ਹੋਇਆ। 10 ਿਯਥਰੋ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਿਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਬਚਾਇਆ। 11 ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਿਣਆ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ। 12 ਮੂਸਾ ਦਾ ਸੌਹਰਾ
ਿਯਥਰੋ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਿਯਥਰੋ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਆਏ।
1 ਜਦ

ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ
ਿਬਵਸਥਾ 1:9-18
13 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੂਸਾ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਖੜੀ ਰਹੀ। 14 ਜਦ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ
ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ? 15 ਤਾਂ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਪਰਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 16 ਜਦ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦਸ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 17 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਤੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ। 19 ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
*

18:3 ਪਰਦੇਸੀ

†

18:4 ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਥਾਂ ਰਹੀਂ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਲਆਈਂ। 20 ਤੂੰ ਿਬਧੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾਵਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇ। 21 ਨਾਲੇ ਤੂੰ
ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ
ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਣ ਚੁਣ ਲੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦਸਾਂ
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਠਿਹਰਾ ਦੇਣਾ। 22 ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਪਰ
ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਬੇੜਨ ਸੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ। 23 ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਝੱਲ ਸਕੇਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। 24 ਸੋ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਸੋ ਹੀ ਕੀਤਾ। 25 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਸਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ, ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ, ਪੰਜਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਧਾਨ। 26 ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਖਾ
ਕੰਮ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਆਪ ਨਬੇੜ ਲੈਂਦੇ
ਸਨ। 27 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਿਗਆ।

19
ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਉਹ ਸੀਨਈ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਆਏ। 2 ਅਤੇ ਰਫ਼ੀਦੀਮ ਤੋਂ
ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨਈ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। 3 ਤਾਂ
ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਤੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ 4 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਲੈ ਆਇਆ। 5 ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਨੇ ਮ ਦੀ ਮਨੌ ਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਿਨੱਜਪਰਜਾ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ 6 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੌਮ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ। 7 ਮੂਸਾ
ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 8 ਿਫਰ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। 9 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਦਲ ਦੇ ਓਹਲੇ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਜਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹ
ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰਜਾ
ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਬਸਤਰ ਧੋਣ। 11 ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਿਕਉਂਿਕ ਤੀਜੇ
ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨਈ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਉੱਤਰੇਗਾ। 12 ਤੂੰ ਪਰਜਾ ਲਈ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਿੜਹ੍ਓ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ
ਛੂਿਹਓ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ। 13 ਕੋਈ ਹੱਥ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੇ ਪਰ ਉਹ ਵੱਿਟਆਂ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੀਰ ਨਾਲ ਿਵੰਿਨਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ,
1 ਤੀਜੇ
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ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਤੁਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਨ। 14 ਮੂਸਾ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਪਰਜਾ ਕੋਲ ਉੱਤਿਰਆ ਅਤੇ ਪਰਜਾ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋਤ।ੇ 15 ਿਫਰ ਉਸ
ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਔਰਤ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। 16 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰਾ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਰਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਿਲਸ਼ਕਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ
ਬੱਦਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੁਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ
ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਨ ਕੰਬ ਗਏ। 17 ਮੂਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਬਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। 18 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਿਨੱਕਲਦਾ
ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਿਰਆ ਅਤੇ ਭੱਠੀ
ਵਰਗਾ ਧੂੰਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਬਤ ਬਹੁਤ ਕੰਬ*
ਿਰਹਾ ਸੀ। 19 ਜਦ ਤੁਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ
ਮੂਸਾ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ।
20 ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉੱਤਿਰਆ ਅਰਥਾਤ ਪਰਬਤ ਦੀ
ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਸੱਿਦਆ
ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਉਤਾਹਾਂ ਿਗਆ। 21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇਠਾਂ ਜਾ
ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਰ ਮਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ
ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਿਡੱਗ ਪੈਣ। 22 ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰਨ ਿਕਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰ ਪਵੇ। 23 ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਤਗੀਦ ਨਾਲ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੋ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ। 24 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਤਾਹਾਂ ਆ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਰੂਨ ਪਰ ਜਾਜਕ
ਅਤੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਚੜਹ੍ਨ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ ਿਕਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਰ ਪਵੇ। 25 ਤਦ ਮੂਸਾ ਪਰਜਾ ਕੋਲ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ।
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ਦਸ ਹੁਕਮ
ਿਬਵਸਥਾ 5:1-21
1 ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਿਲਆ ਿਕ 2 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ। 3 ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ
ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। 4 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਨਾ ਬਣਾਈਂ,
ਨਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਜਹੜੀ ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ
ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ।
5 ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ
ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਉੱਤੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। 6 ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਦਯਾ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 7 ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਅਰਥ ਨਾ
ਲੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਅਰਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। 8 ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ
ਯਾਦ ਰੱਖ। 9 ਛੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ
ਕਰ 10 ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸਬਤ ਹੈ।
ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ,
ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਨਾ
ਤੇਰਾ ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਛੇਆਂ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ , ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਿਵਸ਼ਰਾਮ
*

19:18 ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਬ ਗਏ
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ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਇਆ। 12 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ। 13 ਤੂੰ ਖ਼ੂਨ ਨਾ
ਕਰ। 14 ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ। 15 ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ। 16 ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ। 17 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ
ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ
ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੀ, ਨਾ
ਉਹ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਗਧੇ ਦੀ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਜਹੜੀ
ਤੇਰੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਣਾ
ਿਬਵਸਥਾ 5:22-33
18 ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਗੱਜਾਂ, ਲਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ
ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਪਰਜਾ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਕੰਬ
ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਖੜੀ ਹੋਈ। 19 ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗ।ੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। 20 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੈਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। 21 ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਦੂਰ ਖੜੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮੂਸਾ ਉਸ
ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਢੁੱਕਾ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ।
ਵੇਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਫ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬੋਿਲਆ
ਹਾਂ। 23 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਨਾ ਸੋਨੇ
ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਓ। 24 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ
ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀਆਂ
ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ਼ਦ ਚੜਹ੍ਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। 25 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਬਣਾਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਘਿੜਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇਸੀ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
26 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੜਹ੍ੋ ਿਕ ਿਕਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਨੰ ਗੇਜ਼ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ।
22 ਫੇਰ
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ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਿਚਤ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ
ਿਬਵਸਥਾ 15:12-18
1 ਇਹ ਉਹ ਿਨਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਂਗਾ। 2 ਜਦ ਤੂੰ
ਇਬਰਾਨੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ
ਸਾਲ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ। 3 ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ
ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਵਾਲਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। 4 ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜਣੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ। 5 ਪਰ ਜੇ ਦਾਸ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਆਖੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ
ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ 6 ਤਾਂ ਉਸ
ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਥਾਤ ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਕੇ ਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ
ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਿਵੰਨੇ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਹਲ ਕਰੇ।
7 ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਦਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। 8 ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਨਹੀਂ
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ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੱਟਾ ਦੇਵੇ। ਗੈਰ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਜੇ
ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੇ
ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇ। 10 ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਔਰਤ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਹੱਕ
ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾਵੇ। 11 ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਿਤੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਿਬਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ।
ਿਹੰਸਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਰੇ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 13 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਛੈਹ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ ਿਜੱਥੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੱਠ ਜਾਵੇ। 14 ਜੇ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਉੱਤੇ ਧੱਕੋ-ਧੱਕੀ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਨੂੰ ਛਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ
ਦੇ। 15 ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 16 ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਉਸ
ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 17 ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ। 18 ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਲੜ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ
ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੂਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ
ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ 19 ਤਾਂ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ ਿਫਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਦੋਸ਼ ਠਿਹਰੇ। ਿਨਰਾ ਉਸ
ਦੇ ਿਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਭਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ
ਕਰਾਵੇ। 20 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ
ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਮਾਰੇ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ
ਤੋਂ ਵੱਟਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। 21 ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਿਦਨ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ।
22 ਜਦ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਗਰਭਵਤੀ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭ ਿਡੱਗ ਪਏ ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਕਸਰ ਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੰਡ ਭਰੇ ਿਜੰਨਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਦੇਵੇ। 23 ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜੀਵਨ,
24 ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਟੇ ਅੱਖ, ਦੰਦ ਦੇ ਵੱਟੇ ਦੰਦ, ਹੱਥ ਦੇ ਵੱਟੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ ਦੇ ਵੱਟੇ
ਪੈਰ, 25 ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸਾੜਨ, ਫੱਟ ਦੇ ਵੱਟੇ ਫੱਟ, ਸੱਟ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸੱਟ ਤੂੰ
ਦੇ। 26 ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ
ਦੀ ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹਾ ਮਾਰੇ ਿਕ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ
ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਟੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। 27 ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਦੇ ਦੰਦ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੰਦ ਦੇ ਵੱਟੇ ਿਵੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਵ।ੇ
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ਬਲ਼ਦ ਜਾਂ ਗਧਾ ਿਡੱਗ ਪਵੇ 34 ਤਾਂ ਟੋਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਦਾ ਘਾਟਾ
ਭਰੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵ।ੇ ਫੇਰ ਲੋਥ ਉਸ ਦੀ
ਹੋਵੇਗੀ। 35 ਜਦ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਦਾ ਬਲ਼ਦ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਬਲ਼ਦ
ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿਜਉਂਦੇ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਥ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਣ। 36 ਅਥਵਾ ਜੇ ਇਹ
ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਵੀ ਮਾਰ-ਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਿਭਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਟਾ ਭਰੇ ਅਤੇ
ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਥ ਉਹ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

12 ਜੇ

ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉੱਤਰਾ-ਅਿਧਕਾਰ
ਕੋਈ ਬਲ਼ਦ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ
ਮਾਰੇ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੇਦੋਸ਼ਾ
ਠਿਹਰੇ। 29 ਜੇ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਿਪੱਛੇ ਵੀ ਮਾਰ-ਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਿਭਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਵੱਿਟਆਂ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 30 ਜਦ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਦੇਵ।ੇ 31 ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਿਸੰਙ ਮਾਿਰਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਿਸੰਙ ਮਾਿਰਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਿਨਆਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 32 ਜੇ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ
ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਿਸੰਙ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੀਹ ਰੁੱਪਈਏ ਚਾਂਦੀ* ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਵੱਿਟਆਂ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 33 ਜਦ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਟੋਆ ਖੋਲੇ ਜਾਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਢੱਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
28 ਜਦ
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ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਯਮ
ਬਲ਼ਦ ਜਾਂ ਭੇਡ ਚੁਰਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੌਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪੰਜ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਇੱਜੜ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ਚਾਰ ਭੇਡਾਂ ਵੱਟਾ ਭਰੇ। 2 ਜੇ ਉਹ ਚੋਰ ਸੰਨ ਲਾਉਂਦਾ
ਫਿੜਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਖੂਨ
ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੱਟਾ ਭਰ ਦੇਵ।ੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਹੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਿਚਆ ਜਾਵੇ। 4 ਜੇ ਚੋਰੀ ਦਾ
ਮਾਲ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਲ਼ਦ ਭਾਵੇਂ ਗਧਾ ਭਾਵੇਂ
ਭੇਡ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਵੱਟਾ ਭਰੇ। 5 ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੈਲੀ ਜਾਂ ਦਾਖ਼
ਦੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਿਖਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡੇ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੈਲੀ
ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਗ਼
ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਦਾਖ਼ ਤੋਂ ਵੱਟਾ ਭਰੇ। 6 ਜੇ ਕਦੀ ਅੱਗ ਭੱਖ ਉੱਠੇ ਅਤੇ
ਕੰਡੇ ਕਾਠ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅੰਨ ਦਾ ਖਲਵਾੜਾ ਜਾਂ ਅੰਨ ਦੀ
ਖੜੀ ਪੈਲੀ ਜਾਂ ਖੇਤ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਟਾ
ਭਰੇ। 7 ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਗਿਹਣਾ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇ
ਚੋਰ ਫਿੜਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਭਰੇ। 8 ਪਰ ਜੇ ਚੋਰ ਨਾ ਫਿੜਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਿਨਆਂਈਆਂ* ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਮਲੂ ਮ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਮਾਲ ਧਨ
ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ। 9 ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ
ਿਵੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਲ਼ਦ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗਧੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਭੇਡ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਚਾਦਰ ਦੀ
ਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਜਸ ਿਵਖੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ ਇਹੋ
ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਿਨਆਂਈਆਂ† ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹ ਨੂੰ
ਿਨਆਈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਭਰ
ਦੇਵੇ। 10 ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਗਧਾ ਜਾਂ ਬਲ਼ਦ ਜਾਂ
ਭੇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਖਾ
ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੇਖੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਤੇ ਹੱਿਕਆ ਜਾਵੇ 11 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ
ਮਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਵੱਟਾ ਨਾ ਭਰੇ। 12 ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਭਰੇ। 13 ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਾਿੜਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਾਹੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਵੱਟਾ ਨਾ
ਭਰੇ। 14 ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਧਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਸੱਟ ਖਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਟਾ ਭਰੇ। 15 ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਟਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜੇ ਉਹ ਭਾੜੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾੜੇ ਿਵੱਚ
ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇ।
1 ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ

ਨੈ ਿਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਨਯਮ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਨਹੀਂ
ਹੋਈ ਝਾਂਸਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਲਵੇ। 17 ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ
ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਹਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲ ਕੇ
ਦੇਵੇ। 18 ਤੂੰ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੀ ਨਾ ਛੱਡ। 19 ਜੋ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ
16 ਜਦ
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ਕੁਕਰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 20 ਿਜਹੜਾ ਕੇਵਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 21 ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਓ ਨਾ ਦੁੱਖ ਿਦਓ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਰਹੇ। 22 ਿਵਧਵਾ ਅਤੇ ਯਤੀਮ
ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। 23 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ
24 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ੋਧ ਭੜਕ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ
ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿਵਧਵਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਯਤੀਮ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ। 25 ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕੰਗਾਲ
ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਉਧਾਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਦਾ ਿਬਆਜੜੀਆ ਨਾ ਬਣ, ਤੂੰ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਬਆਜ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। 26 ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਚਾਦਰ
ਗਿਹਣੇ ਰੱਖੇਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ 27 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਓੜਹ੍ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ
ਕਾਹਦੇ ਿਵੱਚ ਲੰਮਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹਾਂ। 28 ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰ ਨਾ
ਦੇ। 29 ਆਪਣੇ ਖਲਵਾੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ
ਲਈ ਿਢੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੌਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ।
30 ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਨਾਲ ਕਰ ਿਕ
ਸੱਤ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਦੇ। 31 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੋ ਇਸ ਲਈ ਦਿਰੰਿਦਆਂ
ਤੋਂ ਪਾਿੜਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁੱਿਤਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ
ਿਦਓ।
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1 ਤੂੰ ਕੂੜ ਦੀ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਨਾ ਮਾਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ

ਨਾ ਿਮਲਾ ਿਕ ਤੂੰ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵ।ੇਂ 2 ਤੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ
ਲਈ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਝਗੜੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ
ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਿਕ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਦੇਵ।ੇਂ
3 ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਕੰਗਾਲ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਝਗੜੇ ਿਵੱਚ ਪੱਖ ਨਾ ਕਰ। 4 ਜਦ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਅਥਵਾ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਿਫਰਦਾ ਵੇਖੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ। 5 ਜਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਦਾ ਗਧਾ ਤੂੰ ਭਾਰ ਹੇਠ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਂ ਿਫਰ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। 6 ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਮੁਹਤਾਜ ਦੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਭੁਆ।ਂ 7 ਝੂਠੀ
ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ। 8 ਤੂੰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਨਾ ਖਾਹ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਰਸ਼ਵਤ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ * ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 9 ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ
ਨਾ ਸਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ।
ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਿਦਨ

10 ਛੇ ਸਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਾਸਲ ਇਕੱਠਾ

ਕਰ। 11 ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਿਕ ਿਵਹਲੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਖਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਛੱਡਣ ਉਹ ਰੜੇ ਦੇ
ਦਿਰੰਦੇ ਖਾਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਖ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਵਾੜੀ
ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ। 12 ਛੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਤੂੰ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਗਧਾ ਸੁਸਤਾਉਣ ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਟਿਹਕ ਜਾਣ। 13 ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ।
*

23:8 ਿਨਆਈਂ

†
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ਕੂਚ 34:18-26; ਿਬਵਸਥਾ 16:1-17
14 ਤੂੰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪਰਬ ਮਨਾ। 15 ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ
ਦੇ ਪਰਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨਾ। ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੂੰ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਿਜਵੇਂ ਅਬੀਬ
ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਜਾਣ। 16 ਵਾਢੀ ਦਾ ਪਰਬ ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਪਰਬ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇਕੜ ਿਵੱਚ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਤੋਂ
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵ।ੇ 17 ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਪੁਰਖ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। 18 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ
ਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਬ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀ ਚਰਬੀ
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇ। 19 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਲਆਵੀਂ।
ਤੂੰ ਪਠਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਿਵੱਚ ਨਾ ਉਬਾਲੀਂ।

ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਮੈਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੈ ਜਾਵੇ। 21 ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸ ਿਵੱਚ†
ਹੈ। 22 ਸਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੋਰੀਆਂ, ਿਹੱਤੀਆਂ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ, ਕਨਾਨੀਆਂ,
ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰਾਂਗਾ। 24 ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ ਨਾ ਉਨਾਂ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਢਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰੋ। 25 ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਬਮਾਰੀ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ। 26 ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦਾ ਗਰਭ
ਨਾ ਿਡੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਂਝ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ
ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। 27 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੈਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਪਵੋਗੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। 28 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡੇਹਮੂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਿਜਹੜਾ ਿਹੱਵੀ ਕਨਾਨੀ ਿਹੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੋਂ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। 29 ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ
ਨਾ ਧੱਕਾਂਗਾ ਮਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦਿਰੰਦੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵਧ ਜਾਣ। 30 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ
ਧੱਕਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਲੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਕਰੋ। 31 ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਦਿਰਆ (ਫ਼ਰਾਤ) ਤੱਕ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਧੱਕ ਿਦਓਗੇ। 32 ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਅਥਵਾ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਨਾ ਬੰਨ। 33 ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਿਹਣ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਿਕਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
20

24
ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨੇ ਮ
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1 ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਉਤਾਹਾਂ ਆ ਤੂੰ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। 2 ਪਰ ਮੂਸਾ ਇਕੱਲਾ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ
ਨੇ ੜੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। 3 ਸੋ ਮੂਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਨਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗ।ੇ 4 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਬਤ ਹੇਠ ਇੱਕ
ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਥੰਮਹ੍ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਬਣਾਏ। 5 ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਬਲ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ। 6 ਿਫਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅੱਧਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਂਿਡਆਂ
ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ
7 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਈ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ ਹੈ
ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੰਨਾਂਗ।ੇ 8 ਉਪਰੰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨੇ ਮ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ*। 9 ਤਾਂ ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ, ਨਾਦਾਬ, ਅਬੀਹੂ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਤਾਹਾਂ ਗਏ। 10 ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਡੱਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨੀਲਮ ਦੇ
ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਿਜਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਮਕ ਅਕਾਸ਼ ਹੀ ਵਰਗੀ
ਸੀ। 11 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ
ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ।

ਮੂਸਾ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ
ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਿਲਖੇ ਹਨ ਦੇਵਾਂ।
13 ਸੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਗਆ। 14 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਥੇ ਠਿਹਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੁੜ
ਆਈਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਹੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੀ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। 15 ਸੋ ਮੂਸਾ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਚਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਛਾ ਿਗਆ। 16 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਪਰਤਾਪ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਠਿਹਿਰਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਛੇ
ਿਦਨ ਛਾਇਆ ਿਰਹਾ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ। 17 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਸੀ। 18 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਬੱਦਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤਾਂ
ਿਰਹਾ।
12 ਿਫਰ

25
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਂਟ
ਕੂਚ 35:4-9
1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਟ ਿਲਆਉਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਿਜਹ
ਦਾ ਮਨ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਟ ਿਲਓ। 3 ਇਹ ਉਹ ਭੇਟ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਲਓ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਿਪੱਤਲ 4 ਨੀਲਾ,
ਬੈਂਗਣੀ, ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮ 5 ਅਤੇ
ਛੱਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੀਆਂ
ਖੱਲਾਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ 6 ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ
*
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ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਧੂਪ ਦਾ ਮਸਾਲਾ 7 ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਅਤੇ
ਏਫ਼ੋਦ ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਜੜਨ ਲਈ ਨਗ। 8 ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਾਂ।
9 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਓਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਓ।
ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਕੂਚ 37:1-9
10 ਉਹ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਉਣ ਿਜਸ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਢਾਈ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ
ਹੋਵੇ। 11 ਤੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਮੜਹ੍ੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ
ਮੜਹ੍ੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇ ਰੀ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਬਣਾਈਂ। 12 ਉਸ ਦੇ
ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕੜੇ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਉਹ ਿਦਆਂ ਚੌਹਾਂ ਪਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ
ਲਾਈਂ ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਕੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। 13 ਨਾਲੇ
ਤੂੰ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ
ਮੜਹ੍ੀਂ। 14 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਚੋਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਪਾਿਸਆਂ ਦੇ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ
ਪਾਵੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਵੇ। 15 ਚੋਬਾਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ
ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। 16 ਤੂੰ
ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਖੀ ਰੱਖੀਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। 17 ਤੂੰ
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਈਂ ਿਜਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਢਾਈ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। 18 ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕਰੂਬੀ
ਬਣਾਈਂ। ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਹ੍ ਕੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਸਿਰਆਂ
ਤੋਂ ਘੜਹ੍ ਕੇ ਬਣਾਈਂ। 19 ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਰੂਬੀ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਕਰੂਬੀ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈਂ। ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਹੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਦੋਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਓ। 20 ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੂਬੀ
ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਖੰਭ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਖਲਾਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਹਮੋਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਵੱਲ
ਹੋਣ। 21 ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਉਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਂ। 22 ਤਦ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਿਮਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ
ਦੋਹਾਂ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ
ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ
ਿਦਆਂਗਾ।
ਪਿਵੱਤਰ ਮੇਜ਼
ਕੂਚ 37:10-16
23 ਤੂੰ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਬਣਾਈਂ। ਉਸ ਦੀ ਲੰ ਬਾਈ
ਦੋ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ
ਡੇਢ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। 24 ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੀਂ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇ ਰੀ ਬਣਾਈਂ। 25 ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਕ
ਚੱਪਾ ਿਕਨਾਰੀ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਨਾਰੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇ ਰੀ
ਬਣਾਈਂ। 26 ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕੜੇ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ
ਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਿਵਆਂ
ਉੱਤੇ ਹਨ ਪਾਈਂ। 27 ਿਕਨਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਜ਼
ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਚੋਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਣ। 28 ਤੂੰ ਉਹ ਚੋਬਾਂ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀਆਂ
ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣਾਈਂ। ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਜ਼ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। 29 ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ, ਚਮਚੇ, ਉਸ ਦੇ
ਗੜਵੇ ਅਤੇ ਡੋਲਣ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਬਣਾਈਂ ਉਹ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਈਂ।
30 ਤੂੰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਿਖਆ
ਕਰੀਂ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੀਵਟ
ਕੂਚ 37:17-24

24:8 ਇਹ ਲਹੂ ਉਸ ਨੇ ਮ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੈ

ਕੂਚ 25:31
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31 ਤੂੰ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਈਂ। ਉਹ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਘੜਹ੍
ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਏਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਸ
ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਉਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣ।
32 ਛੇ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਣ। ਸ਼ਮਾਦਾਨ
ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਿਸਓਂ ਿਤੰਨ ਟਿਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਿਸਓਂ
ਿਤੰਨ ਟਿਹਣੀਆਂ। 33 ਇੱਕ ਟਿਹਣੀ ਉੱਤੇ ਿਤੰਨ ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ
ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟਿਹਣੀ ਉੱਤੇ
ਿਤੰਨ ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਛੇਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੋਂ
ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। 34 ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ
ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਫੁੱਲ 35 ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ
ਦੋਹਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੋਲਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਛੇਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਹੋਵੇ। 36 ਉਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਿੜਆ ਹੋਇਆ
ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। 37 ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਦੀਵੇ ਬਣਾਈਂ
ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ
ਦੇਣ। 38 ਉਸ ਦੇ ਗੁਲਤਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਲਦਾਨ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ
ਹੋਣ 39 ਅਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਣ* ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤੋਂ ਇਹ ਅਤੇ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। 40 ਸੋ ਵੇਖ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ
ਬਣਾਈਂ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

26
ਿਮਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ
ਕੂਚ 36:8-38
1 ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਲਈ ਦਸ ਪਰਦੇ ਉਣੀ ਹੋਈ ਕਤਾਨ ਦੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ
ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਬਣਾਈਂ, ਕਰੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ
ਕੰਮ ਬਣਾਈਂ। 2 ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਠਾਈ ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਰ
ਪਰਦੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਚਾਰ ਹੱਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਪ ਸਾਿਰਆਂ ਪਰਿਦਆਂ ਦਾ
ਹੋਵੇ। 3 ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜ
ਪਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। 4 ਅਤੇ ਤੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ
ਬੀੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਦੇ ਿਸਰੇ ਵੱਲ ਬਣਾਈਂ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜ ਦੇ ਿਸਰੇ
ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਂ। 5 ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ ਤੂੰ ਪਿਹਲੇ ਪਰਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ
ਬੀੜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਿਸਰੇ ਵੱਲ ਿਜਹੜਾ ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਣਾਈਂ। ਉਹ
ਬੀੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ। 6 ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਹ ਕੁੰਡੀਆਂ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਪਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀਆਂ
ਨਾਲ ਜੋੜੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਡੇਰਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 7 ਤੂੰ ਪਸ਼ਮ
ਦੇ ਿਗਆਰਾਂ ਪਰਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਈ ਬਣਾਈਂ। 8 ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ
ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਚਾਰ ਹੱਥ ਅਤੇ
ਇਹ ਿਗਆਰਾਂ ਪਰਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਪ ਦੇ ਹੋਣ। 9 ਤੂੰ ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਵੱਖਰੇ
ਜੋੜੀਂ ਅਤੇ ਛੇ ਪਰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਛੇਵਾਂ ਪੜਦਾ
ਲਪੇਟੀਂ। 10 ਤੂੰ ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ
ਜੋੜ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼
ਿਵੱਚ ਬਣਾਈਂ। 11 ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਂ
ਅਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬੀਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਵੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਜੋੜੀਂ
ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। 12 ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਪੜਦਾ ਿਜਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇ
ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪੜਦਾ ਿਜਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਮਕਦਾ ਰਹੇ। 13 ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ
ਵਾਧਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਦੋਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਲਈ ਲਮਕਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। 14 ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੰਬੂ
ਲਈ ਛੱਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਅਤੇ
ਉੱਪਰਲੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਬਣਾਈਂ। 15 ਤੂੰ
ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਖੜਵੇਂ ਫੱਟੇ ਡੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਂ। 16 ਫੱਟੇ ਦੀ
*
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ਲੰਬਾਈ ਦਸ ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਰ ਫੱਟੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਹੋਵੇ 17 ਅਤੇ
ਹਰ ਫੱਟੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਚੂਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੱਟੇ ਬਣਾਈਂ। 18 ਸੋ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਲਈ ਵੀਹ ਫੱਟੇ ਬਣਾਈਂ 19 ਅਤੇ ਤੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਚੀਥੀਆਂ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਹਾਂ ਫੱਿਟਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬਣਾਈਂ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਹੇਠ
ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਚੂਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫੱਟੇ
ਹੇਠ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਚੂਲਾਂ ਲਈ। 20 ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵੀਹ ਫੱਟੇ 21 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ
ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਚੀਥੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ। 22 ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ
ਛੇ ਫੱਟੇ ਬਣਾਈਂ। 23 ਤੂੰ ਦੋ ਫੱਟੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਪਛਵਾੜੇ ਦੇ ਖੂੰਿਜਆਂ ਲਈ
ਬਣਾਈਂ 24 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ
ਆਪਿਣਆਂ ਿਸਿਰਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੜੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਰਿਹਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ
ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਲਈ ਉਹ ਹੋਣ 25 ਅਤੇ ਉਹ
ਅੱਠ ਫੱਟੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੋਲਾਂ ਚੀਥੀਆਂ ਹੋਣ
ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਵੀ ਦੋ
ਚੀਥੀਆਂ। 26 ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਹੋੜੇ ਬਣਾਈਂ। ਡੇਰੇ ਦੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫੱਿਟਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹੋੜੇ। 27 ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ
ਫੱਿਟਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹੋੜੇ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਪਛਵਾੜੇ ਦੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ
ਫੱਿਟਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹੋੜੇ 28 ਅਤੇ ਿਵਚਲਾ ਹੋੜਾ ਫੱਿਟਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ
ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। 29 ਅਤੇ ਤੂੰ ਫੱਿਟਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੀਂ ਅਤੇ
ਹੋਿੜਆਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਹੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ
ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੀਂ। 30 ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰੀਂ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਵਖਾਇਆ ਸੀ। 31 ਤੂੰ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ, ਿਕਰਮਚੀ ਅਤੇ
ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣਾਈਂ। ਉਹ ਕਾਰੀਗਰੀ
ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 32 ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਲਮਕਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ
ਚਾਰ ਚੀਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। 33 ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਮਕਾਵੀਂ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਿਲਆਵੀਂ ਅਤੇ
ਇਹ ਪਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ। 34 ਤੂੰ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਤੇ
ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਂ। 35 ਤੂੰ ਮੇਜ਼ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ
ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ
ਮੇਜ਼ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। 36 ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਓਟ
ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦੀ
ਬਣਾਈਂ। ਇਹ ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। 37 ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਲਈ ਪੰਜ
ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੀਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਚੀਥੀਆਂ ਿਪੱਤਲ
ਦੀਆਂ ਢਾਲੀਂ।

27
ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਵੇਦੀ
ਕੂਚ 38:1-7
1 ਤੂੰ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈਂ, ਉਸ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਪੰਜ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਪੰਜ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ
ਚੌਰਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। 2 ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਸੰਗ
ਉਹ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਂ। ਉਹ ਦੇ ਿਸੰਗ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੀਂ। 3 ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਸੁਆਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤਸਲੇ,
ਉਹ ਦੇ ਕੜਛੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਤਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਣਾਈਂ। 4 ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਿਪੱਤਲ
ਦੇ ਬਣਾਈਂ। ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਲੀਦਾਰ ਝੰਜਰੀ
ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਲੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਕੜੇ
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ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਬਣਾਈਂ। 5 ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਥੜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖੀਂ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਜਾਲੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇ। 6 ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ
ਲਈ ਚੋਬਾਂ ਬਣਾਈਂ ਅਰਥਾਤ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੀਂ। 7 ਤੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੜਆਂ
ਿਵੱਚ ਪਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਬਾਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ। 8 ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਫੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾਈਂ। ਿਜਵੇਂ ਤੈਨੂੰ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ।
ਡੇਰੇ ਦਾ ਿਵਹੜਾ
ਕੂਚ 38:9-20
9 ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਿਵਹੜਾ ਬਣਾਈਂ - ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ
ਲਈ ਮਹੀਨ ਉਣੀ ਹੋਈ ਕਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੌ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। 10 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਵੀਹ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਚੀਥੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋਣ। 11 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ
ਵੱਲ ਸੌ ਹੱਥ ਲੰਮੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਵੀਹ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਚੀਥੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ
ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋਣ। 12 ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਲਈ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਦਸ ਅਤੇ ਚੀਥੀਆਂ ਦਸ ਹੋਣ। 13 ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਹੋਵੇ 14 ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਿਤੰਨ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਿਤੰਨ ਹੋਣ 15 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ
ਪੰਦਰਾਂ ਹੱਥ ਹੋਣ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਿਤੰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਚੀਥੀਆਂ ਿਤੰਨ ਹੋਣ। 16 ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਲਈ ਇੱਕ ਓਟ ਵੀਹ
ਹੱਥ ਦੀ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦੀ
ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ
ਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਚਾਰ ਹੋਣ। 17 ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ
ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। 18 ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੌ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ
ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪੰਜ ਹੱਥ ਮਹੀਨ
ਉਣੀ ਹੋਈ ਕਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ
ਹੋਣ। 19 ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਦੀਪਕ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ
ਲੇਵੀਆਂ 24:1-4
20 ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਪੀੜ ਕੇ
ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਚਾਨਣ ਲਈ ਿਲਆਉਣ ਤਾਂ
ਜੋ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਸਦਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇ। 21 ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਜਹੜਾ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਉਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸਦਾ
ਦੀ ਿਬਧੀ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।
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ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ
ਕੂਚ 39:1-7
1 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਲਆਈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਰਥਾਤ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਬ, ਅਬੀਹੂ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਈਥਾਮਾਰ। 2 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਹਾਰੂਨ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਲਈ ਬਣਾਈਂ।
3 ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਤਮਾ ਭਿਰਆ
ਹੈ ਆਖੀਂ ਿਕ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਬਸਤ ਉਹ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਲਈ
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ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੇ। 4 ਿਜਹੜੇ ਬਸਤ
ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਸੋ ਇਹ ਹਨ - ਇੱਕ ਸੀਨੇ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਏਫ਼ੋਦ, ਇੱਕ
ਚੋਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਕੁੜਤਾ, ਇੱਕ ਅਮਾਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਪੇਟੀ ਸੋ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। 5 ਅਤੇ
ਉਹ ਸੋਨਾ, ਨੀਲਾ ਬੈਂਗਣੀ, ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਲੈਣ।
ਏਫ਼ੋਦ

6 ਉਹ ਏਫ਼ੋਦ ਨੂੰ

ਸੋਨੇ, ਅਤੇ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ, ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ
ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। 7 ਅਤੇ
ਦੋਹਾਂ ਮੋਿਢਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਉਹ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇ 8 ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ
ਪਟਕਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਿਸਆ ਜਾਵੇ
ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ
ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। 9 ਤੂੰ ਦੋ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ
ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਕਰੀਂ। 10 ਉਨਾਂ
ਦੇ ਛੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੇ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਜਨਮ ਅਨੁਸਾਰ। 11 ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਿਚੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਛਾਪ
ਦੀ ਉੱਕਰਾਈ ਵਾਂਗੂੰ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਕਰਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ
ਜੜੀਂ। 12 ਤੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਥਰ
ਰੱਖੀਂ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਯਾਦਿਗਰੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਾਰੂਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ
ਮੋਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਯਾਦਿਗਰੀ ਲਈ ਲੈ ਜਾਵੇ। 13 ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਈਂ
14 ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੰਜ਼ੀਰੀਆਂ ਰੱਿਸਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਕੰਮ ਨਾਲ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਖ਼ਾਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਸੀਂ।
ਸੀਨਾ ਬੰਦ
ਕੂਚ 39:8-21
15 ਤੂੰ ਇੱਕ ਿਨਆਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਬਣਤ ਦਾ
ਬਣਾਈਂ। ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈਂ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ ਅਤੇ
ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ, ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਨੂੰ
ਬਣਾਈਂ। 16 ਉਹ ਚੌਰਸ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ
ਿਗੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਿਗੱਠ ਹੋਵ।ੇ 17 ਤੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਪੱਥਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਨੇ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਾਲਾਂ ਜੜੀਂ। ਇੱਕ
ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਅਕੀਕ, ਸੁਨਿਹਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਜਦ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ
ਪਿਹਲੀ ਪਾਲ ਹੈ। 18 ਦੂਜੀ ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਪੰਨਾ, ਨੀਲਮ, ਦੁਧੀਯਾ
ਿਬਲੌਰ 19 ਤੀਜੀ ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਜ਼ਕਰਨ, ਹਰੀ ਅਕੀਕ, ਕਟੈਿਹਲਾ।
20 ਚੌਥੀ ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਬੈਰੂਜ਼, ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਬ। ਇਹ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਜਾਣ। 21 ਉਹ ਪੱਥਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਬਾਰਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪ ਦੀ ਉੱਕਰਾਈ ਵਾਂਗੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। 22 ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਉੱਤੇ
ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜ਼ੀਰੀ ਰੱਿਸਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਬਣਾਈਂ
23 ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੋਨ ਕੜੇ
ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਸਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਵੀਂ। 24 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੋਹਾਂ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਵੀਂ। 25 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਿਸਰੇ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਜੰਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਕੱਸੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ
ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਂ। 26 ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ
ਕੜੇ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਸਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਵੀਂ
ਿਜਹੜੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦੀ ਿਕਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। 27 ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਨੇ
ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੜੇ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਿਢਆਂ
ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲੀ ਵੱਲ ਸੀਣ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਏਫ਼ੋਦ
ਦੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਪਟਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਂ 28 ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਨੇ
ਬੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿੜਆਂ ਨਾਲ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ
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ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਬੰਨਣ ਿਕ ਉਹ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ
ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਪਟਕੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਖੁਲੇ।
29 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਾਰੂਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਨਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ
ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਦ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਸਦਾ ਦੀ ਯਾਦਿਗਰੀ ਹੋਵੇ।
30 ਤੂੰ ਿਨਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਊਰੀਮ ਅਤੇ ਤੁੰਮੀਮ ਪਾਵੀਂ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ
ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਦਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ।
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਸਤਰ
ਕੂਚ 39:22-31
31 ਤੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣਾਈਂ 32 ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਲਈ ਛੇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਛੇਕ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਇੱਕ ਉਣੀ ਹੋਈ ਕੋਰ ਹੋਵੇ ਸੰਜੋ ਦੇ ਛੇਕ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਪਾਟੇ।
33 ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲੇ , ਬੈਂਗਣੀ, ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ
ਕਤਾਨ ਦੇ ਅਨਾਰ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਵੀਂ 34 ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੁੰਗਰੂ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੁੰਗਰੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਚੋਗੇ ਦੇ ਪੱਲੇ
ਦੇ ਘੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। 35 ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਉੱਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਜਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਵੜੇ ਜਾਂ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। 36 ਤੂੰ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ
ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲਾ ਪੱਤਰ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਲਖਤ ਛਾਪ
ਦੀ ਉੱਕਰਾਈ ਵਰਗਾ ਇਹ ਉੱਕਰੀਂ “ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ”
37 ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨੀਲੀ ਡੋਰ ਪਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਾਮੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ
ਅਰਥਾਤ ਅਮਾਮੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ। 38 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਹਾਰੂਨ
ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਰੂਨ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ
ਚੁੱਕੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸਰਾਏਲ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ। 39 ਤੂੰ ਮਹੀਨ
ਕਤਾਨ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਕੱਢੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦਾ ਅਮਾਮਾ ਬਣਾਈਂ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਣਾਈਂ। 40 ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁੜਤੇ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਂ
ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ੇ ਬਣਾਈਂ 41 ਅਤੇ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਪਵਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ।
42 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਕਤਾਨ ਦੀ ਕੱਛ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਜਣ ਲਈ
ਬਣਾਈਂ। ਉਹ ਲੱਕ ਤੋਂ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ 43 ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਦ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਜਾਂ ਜਗਵੇਦੀ
ਕੋਲ ਜਾਣ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ। ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੋਵੇ।
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ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਿਭਸ਼ੇਕ
ਕਰਨਾ
ਲੇਵੀਆਂ 8:1-36
1 ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਂ ਿਕ
ਉਹ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਅਤੇ
ਦੋ ਛੱਤਰੇ ਬੱਜ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਲਵੀਂ 2 ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਮਥੇ
ਹੋਏ ਪਤੀਰੇ ਪਰਾਉਂਠੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜੇ ਹੋਏ ਪੂੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮੈਦੇ
ਤੋਂ ਬਣਾਈਂ 3 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਾਬੇ ਿਵੱਚ ਪਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਬੇ
ਿਵੱਚ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਭੇਡੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਵੀਂ। 4 ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਈਂ ਅਤੇ
*
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ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਲਾਈਂ। 5 ਤੂੰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ
ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦਾ ਚੋਗਾ ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਅਤੇ ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਪਿਹਨਾਈਂ ਅਤੇ
ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਪਟਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾ ਲੱਕ ਬੰਨੀਂ।
6 ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੁਕਟ ਪਗੜੀ ਦੇ
* ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਂ। 7 ਫੇਰ ਤੂੰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਚੋਵੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰੀਂ। 8 ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜਤੇ ਪਿਹਨਾਈਂ। 9 ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਪੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੀਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗੜੀਆਂ ਬੰਨੀਂ
ਅਤੇ ਜਾਜਕਪੁਣਾ ਉਨਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀਂ। 10 ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਵੀਂ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ। 11 ਿਫਰ ਤੂੰ ਉਸ ਬਲ਼ਦ
ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਂ।
12 ਤੂੰ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ
ਨਾਲ ਲਾਈਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦੇਈਂ।
13 ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਿਜਹੜੀ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੇ ਜੀ ਦੇ
ਉੱਪਰਲੀ ਿਝੱਲੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਸੁੱਟੀਂ 14 ਪਰ ਬਲ਼ਦ ਦਾ
ਮਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੱਲ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ
ਦੇਈਂ। ਇਹ ਪਾਪ ਬਲੀ ਹੈ। 15 ਤੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤਰਾ ਲਵੀਂ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਭੇਡੂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ। 16 ਤੂੰ
ਉਸ ਛੱਤਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਿਛੜਕ ਦੇਈਂ। 17 ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਸ ਛੱਤਰੇ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਧੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਿਦਆਂ
ਟੋਿਟਆਂ ਅਤੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਂ। 18 ਸੋ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਤਰੇ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਸਾੜ ਸੁੱਟੀਂ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤਾ
ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 19 ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਛੱਤਰਾ ਲਈਂ
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਛੱਤਰੇ ਦੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ। 20 ਤੂੰ ਉਸ ਛੱਤਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ
ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਉੱਤੇ
ਲਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਛੜਕ ਦੇਈਂ।
21 ਿਜਹੜਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦੇ
ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਿਛੜਕੀਂ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 22 ਤੂੰ ਛੱਤਰੇ ਦੀ
ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਛ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਿਜਹੜੀ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਲੇਜੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਿਝੱਲੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਚਰਬੀ
ਿਜਹੜੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਪੱਟ ਲਈਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਛੱਤਰਾ
ਥਾਪਨਾ ਦਾ ਹੈ। 23 ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਪਰਾਉਂਠਾ ਇੱਕ ਪੂੜਾ ਉਸ ਦੀ
ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਲਈਂ।
24 ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਿਹਲਾਵੀਂ। 25 ਿਫਰ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ
ਦੀ ਬਲੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 26 ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਥਾਪਨਾ
ਦੇ ਛੱਤਰੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ
ਲਈ ਿਹਲਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਤੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ
ਭੇਟ ਦਾ ਸੀਨਾ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਪੱਟ ਿਜਹੜਾ ਿਹਲਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਵੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਥਾਪਨਾ ਦੇ
ਛੱਤਰੇ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ। 28 ਸੋ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ
ਸਦਾ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ
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ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ
ਰਹੇਗੀ। 29 ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤ ਿਜਹੜੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਥਾਪੇ ਜਾਣ। 30 ਸੱਤ ਿਦਨ ਿਜਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਜਕ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਿਹਨੇ । 31 ਤੂੰ ਥਾਪਨਾ ਦੇ ਛੱਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ
ਦਾ ਮਾਸ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਬਾਲੀਂ 32 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਛੱਤਰੇ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਛਾਬੇ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖਾਣ 33 ਉਹ ਉਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ
ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਥਾਪੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਹਨ। 34 ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਅਥਵਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰ
ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਬਚਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਟੀਂ।
ਉਹ ਖਾਧਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 35 ਸੋ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੀਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਕਰੀਂ। 36 ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ
ਦਾ ਛੱਤਰਾ ਰੋਜ਼ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਲਈ ਤੂੰ ਚੜਹ੍ਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ
ਕਰੀਂ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੇਲ ਚੋਵੀਂ। 37 ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰ
ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ ਸੋ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਿਗਣਤੀ 28:1-8
38 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਲੇਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਦਾ ਲਈ। 39 ਇੱਕ ਲੇਲਾ
ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਵੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੇਲਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਵੀਂ। 40 ਅਤੇ
ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਏਫ਼ਾਹ ਦੀ ਦਸਵੰਧ† ਮੈਦਾ ਖ਼ਾਲਸ ਤੇਲ ਦੇ ਹੀਨ ਦੀ
ਚੌਥਾਈ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਵੀਂ 41 ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਲੇਲਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਚੜਹ੍ਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ
ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਈਂ। 42 ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇ। ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਮਲਾਂਗਾ 43 ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੰਬੂ ਮੇਰੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 44 ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰਾਂਗਾ। 45 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ 46 ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਿਜਸ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।
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ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ
ਕੂਚ 37:25-28
1 ਤੂੰ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਂ। 2 ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਸ
ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਰਸ ਹੋਵ।ੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੋ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਙ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣ। 3 ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਨਾਲ
ਮੜਹ੍ੀਂ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸੰਙ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇ ਰੀ ਬਣਾਈਂ।
4 ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਉਸ ਦੀ ਬਨੇ ਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ
†

29:40 ਇੱਕ ਲੀਟਰ

*

30:13 6 ਿਮਲੀਗਰ੍ਾਮ

†

30:23 6 ਿਕਲੋਗਰ੍ਾਮ
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ਦੋਹਾਂ ਪੱਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਬਣਾਈਂ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚੁੱਕਣ
ਲਈ ਚੋਬਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹੋਣ। 5 ਤੂੰ ਚੋਬਾਂ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਂ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੀਂ। 6 ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ
ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ
ਸਾਖੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਰੱਖੀਂ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਂਗਾ। 7 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੁਖਾਵੇ। ਜਦ ਉਹ ਦੀਿਵਆਂ ਨੂੰ
ਸੁਆਰੇ ਤਦ ਉਹ ਇਹ ਧੁਖਾਵੇ। 8 ਜਦ ਹਾਰੂਨ ਦੀਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਜਗਾਵੇ ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਸਦਾ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵੇ। 9 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਓਪਰਾ ਧੂਪ ਨਾ ਹੋਮ
ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਇਓ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੀਣ ਦੀ
ਭੇਟ ਡੋਿਲਓ 10 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਵਾਰੀ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ।
ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ ਰੁੱਪਈਆ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ 12 ਜਦ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੋਵੇ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬਵਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜਦ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੇਂ।
13 ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਿਗਿਣਆ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਰਲਣ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਸ਼ਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧਾ ਸ਼ਕਲ* ਦੇਣ (ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਵੀਹ ਜੀਰੇ ਹਨ)
ਸੋ ਇਹ ਅੱਠ ਆਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਸਾਰੇ
ਿਜਹੜੇ ਿਗਿਣਆ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਰਲਣ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇ
ਹੋਣ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇਣ। 15 ਤਾਂ ਧਨੀ ਅੱਠ ਆਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਦੇਣ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇਣ। 16 ਸੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਯਾਦਿਗਰੀ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਹੋਵ।ੇ
11 ਯਹੋਵਾਹ

ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਹੌਦੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ 18 ਤੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਿਪੱਤਲ
ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰੀਂ। 19 ਉਸ ਿਵੱਚ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ-ਪੈਰ ਧੋਣ 20 ਜਦ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਅਥਵਾ ਜਦ ਉਹ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਆਉਣ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਅੱਗ
ਦੀ ਭੇਟ ਧੁਖਾਉਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਮਰਨ। 21 ਉਹ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਧੋਣ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਮਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਲਈ ਸਦਾ
ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਲਈ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ।
17

ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਦਾ ਤੇਲ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ 23 ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਮਸਾਲਾ
ਲਵੀਂ ਅਰਥਾਤ ਪਤਲਾ ਮੁਰ ਪੰਜ ਸੌ ਸ਼ਕਲ† ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਲਈ
ਦਾਲਚੀਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਅਰਥਾਤ ਢਾਈ ਸੌ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ
ਵਾਲੀ ਕੁਸ਼ਾ ਢਾਈ ਸੌ ਸ਼ਕਲ 24 ਅਤੇ ਤੱਜ ਪੰਜ ਸੌ ਸ਼ਕਲ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਹੀਨ 25 ਅਤੇ
ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ
ਅਤੇ ਿਮਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਲਣ ਦਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ ਹੋਵੇ। 26 ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇ
ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਮਲੀਂ। 27 ਨਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਨੂੰ 28 ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਹੌਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ । 29 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ ਿਕ ਉਹ
22 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
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ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
30 ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ। 31 ਅਤੇ
ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਇਹ ਮਲਣ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। 32 ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਪੰਡੇ ਉੱਤੇ
ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਰਹੇ। 33 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਰਗੀ ਿਮਲਾਵਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਓਪਰੇ ਉੱਤੇ ਚੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ।
ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤਰਲ
34 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਰ ਵਾਲਾ
ਮਸਾਲਾ ਲਈਂ ਅਰਥਾਤ ਮੁਰ ਮਸਤਕੀ ਅਤੇ ਲੌਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਲੁ ਬਾਨ
- ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ। 35 ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੀ ਧੂਪ ਗਾਂਧੀ
ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਬਣਾਈਂ। ਸਲੂ ਣੀ ਿਨਰੋਲ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ।
36 ਤੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਪੀਹ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਅੱਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਂ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ। 37 ਿਜਹੜੀ ਧੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਉਸ ਦੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧੂਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ। 38 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁੰਘਣ
ਲਈ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

31
ਡੇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰ
ਕੂਚ 35:30-36:1
1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ 2 ਵੇਖ ਮੈਂ ਬਸਲਏਲ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਊਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੂਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ
ਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 3 ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਿਵੱਿਦਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ 4 ਿਕ ਉਹ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ
ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ 5 ਨਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜੜਨ ਲਈ ਉੱਕਰੇ ਅਤੇ
ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਿਚੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।
6 ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੀਸਾਮਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਲੀਆਬ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਹੈ ਥਾਿਪਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਸਆਿਣਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਬੁੱਧ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਬਣਾਉਣ,
7 ਅਰਥਾਤ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ
ਸਰਪੋਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ 8 ਨਾਲੇ
ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ 9 ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੌਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 10 ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਉਣੇ
ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਜਦ ਉਹ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ 11 ਅਤੇ
ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੀ ਧੂਪ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ
ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਰਨ।
ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ

12 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ 13 ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਬੋਲ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨੌ ਤ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।
14 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੀ ਮਨੌ ਤ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਪਰ੍ਾਣੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ। 15 ਛੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ ਿਦਨ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਸਬਤ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਬਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 16 ਉਪਰੰਤ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਬਤ ਦੀ ਮਨੌ ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ
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ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਿਦਨ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ
ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਹੈ। 17 ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ
ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਛੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ। 18 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਦ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ
ਚੁੱਿਕਆ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫੱਟੀਆਂ ਅਰਥਾਤ
ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਿਦੱਤੀਆਂ।

32
ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੱਛਾ
ਿਬਵਸਥਾ 9:6-29
1 ਜਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਿਵੱਚ
ਿਚਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਚੱਲਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਰਦ ਮੂਸਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ
ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਲੇ ਤੋੜ
ਤਾੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। 3 ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਲੇ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ 4 ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਨਾਲ ਘੜਹ੍ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। 5 ਜਦ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਹ ਿਡੱਠਾ ਤਾਂ ਉਸ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਕੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ 6 ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ
ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਿਲਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਉੱਠੇ।
7 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਰੇ ਲੋ ਕ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ। 8 ਉਹ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਿਫਰ ਗਏ ਹਨ ਿਜਹ ਦਾ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾ ਦੇ ਉਨਾਂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਾ
ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। 9 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਡੱਠਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਇਹ ਲੋਕ
ਹਠੀ ਹਨ। 10 ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ੋਧ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੜਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਸੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 11 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ੋਧ ਤੇਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਉਂ ਭੜਿਕਆ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈਂ। 12 ਿਮਸਰੀ
ਿਕਉਂ ਆਖਣ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਲਈ ਲੈ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਮੁਕਾ
ਦੇਵ?ੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦੇ ਭੜਕਣ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ
ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ। 13 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ
ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਿਖਆ
ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। 14 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਹਟ ਿਗਆ
ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਿਲਆ ਸੀ। 15 ਤਾਂ ਮੂਸਾ
ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਤੋਂ ਿਲਖੀਆਂ
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ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਪਾਿਸਓਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਿਸਓਂ ਵੀ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਸਨ 16 ਅਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਲਖਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਲਖਤ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
17 ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਿਜਹੜੇ ਡੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ।
18 ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਹਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਗਾਉਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। 19 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਮੂਸਾ
ਦਾ ੋਧ ਬਹੁਤ ਭੜਕ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ
ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀਆਂ ਪਰਬਤ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ 20 ਅਤੇ
ਉਸ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ
ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਪੀਹ ਕੇ ਧੂੜ ਿਜਹਾ ਮਹੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ
ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਪਲਾ ਛੱਿਡਆ। 21 ਤਾਂ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਤੂੰ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਿਲਆਇਆ? 22 ਅੱਗੋਂ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ੋਧ ਨਾ ਭੜਕੇ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਹ
ਬੁਿਰਆਈ ਉੱਤੇ ਿਤਆਰ ਹਨ 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਰਦ
ਮੂਸਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। 24 ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਜਨਾਂ
ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਨਣ ਤੋੜਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਛਾ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ। 25 ਤਦ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਬੇ-ਲਗ਼ਾਮ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਾਰੂਨ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਬੇ-ਲਗ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। 26 ਮੂਸਾ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ
ਸਾਰੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ।
27 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੱਕ
ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣ।
28 ਤਾਂ ਲੇ ਵੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਲੋ ਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਿਡੱਗੇ। 29 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। 30 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ
ਕਰਾਂ। 31 ਸੋ ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਹਾਏ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੇਵਤੇ
ਬਣਾਏ 32 ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਿਲਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਿਮਟਾ ਸੁੱਟੀਂ। 33 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਜਸ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 34 ਹੁਣ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ।
35 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ।
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ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
*

33:3 ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ

†
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1 ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋ ਕ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ
ਜਾਣ ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ
ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। 2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਨਾਨੀ, ਅਮੋਰੀ, ਿਹੱਤੀ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ,
ਿਹੱਵੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। 3 ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਦ* ਵਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਂਵਾਂਗਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਠੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਭਸਮ ਕਰ
ਿਦਆਂ। 4 ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਵਰਲਾਪ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਹਣੇ ਨਾ ਪਾਏ। 5 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ
ਲੋਕ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾਂਵਾਂ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਿਹਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲਾਹ
ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ। 6 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਹੋਰੇਬ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਪਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਹਣੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ।

ਿਮਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ
ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਆਿਖਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜੋ
ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਸੀ ਸੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 8 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਮੂਸਾ ਉਸ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖੜੇ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। 9 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੀ ਿਕ ਜਾਂ ਮੂਸਾ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਉੱਤਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਦਾ ਸੀ। 10 ਜਦ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 11 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ
ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ
ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ
ਿਹੱਲਦਾ ਸੀ।
7

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਬਚਨ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ
ਿਕ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕਹ
ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। 13 ਸੋ ਜੇ
ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਦੱਸ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਸਮਝ ਲੈ ਿਕ ਇਹ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈ। 14 ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਦਆਂਗਾ। 15 ਫੇਰ
ਉਸ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ
ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੀਂ। 16 ਫੇਰ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਜਾਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੇਰੀ
ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪਰਜਾ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ
ਹਨ ਅਨਖੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? 17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਕਰਪਾ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। 18 ਤਾਂ
ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਿਵਖਾਈਂ। 19 ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭਿਲਆਈ† ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ
ਦਯਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ
12 ਿਫਰ
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ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰਾਂਗਾ। 20 ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 21 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਾਂ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ 22 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਜਦ ਮੇਰਾ ਤੇਜ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੰਧਰ ਿਵੱਚ
ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਢੱਕਾਂਗਾ
23 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਟਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ ਵੇਖੇਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰਾ
ਮੂੰਹ ਨਾ ਿਦੱਸੇਗਾ।

34
ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ
ਿਬਵਸਥਾ 10:1-5
1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੱਥਰ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਘੜਹ੍ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਿਲਖਾਂਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੰਨ
ਸੁੱਿਟਆ। 2 ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਿਤਆਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਰਿਹ। 3 ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ
ਨਾ ਿਦੱਸੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਜੜ ਚੁਗੇ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਚੌਣਾ। 4 ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ
ਘੜਹ੍ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਬੱਦਲ
ਿਵੱਚ ਉੱਤਿਰਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ 6 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ੋਧ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ 7 ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਭਿਲਆਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਰ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਧਰਮ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ
ਹਾਰ ਹੈ। 8 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਿਨਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ 9 ਅਤੇ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇ
ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਭਾਵੇਂ
ਇਹ ਹਠੀਏ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਧਰਮ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਬਖ਼ਸ਼ੇ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾਵੇ।
ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ
ਕੂਚ 23:14-19; ਿਬਵਸਥਾ 7:1-5; 16:1-17
10 ਉਸ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਬੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਅਚਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਤੂੰ ਹੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 11 ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਮੋਰੀ,
ਕਨਾਨੀ, ਿਹੱਤੀ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ, ਿਹੱਵੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਿਰਹਾ ਹਾਂ।
12 ਸੁਚੇਤ ਰਿਹ ਮਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਨੇਂ ਿਜੱਥੇ
ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਾਹੀ
ਹੋਵੇ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਓ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀ
ਦੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਓ। 14 ਤੂੰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੀਂ।
ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗ਼ੈਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ 15 ਿਕਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਨੇਂ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਨੂੰ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਲੀ ਤੋਂ
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ਖਾਵੇਂ 16 ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਲਵੇਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਾਉਣ।
17 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢਾਲ਼ੇ ਹੋਏ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਬਣਾਈਂ। 18 ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ
ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਈਂ। ਤੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੀਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। 19 ਹਰ ਇੱਕ
ਕੁੱਖ ਦਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਗਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਨਰ ਮੇਰੇ ਹਨ 20 ਪਰ ਗਧੀ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਤੂੰ ਇੱਕ
ਲੇਲੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਛੁਡਾ ਲਵੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਡਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ
ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀਂ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਹਲੌਠੇ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਛੁਡਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਸੱਖਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਿਦੱਸਣ। 21 ਛੇ ਿਦਨ
ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੀਂ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰੀਂ। ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰੀਂ। 22 ਅਤੇ ਤੂੰ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦਾ
ਪਰਬ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਈਂ। 23 ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ
ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਲੋਭ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਂ। 25 ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਦਾ ਲਹੂ ਖ਼ਮੀਰੀ
ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪਸਾਹ ਦੇ ਪਰਬ ਦੀ ਬਲੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰ
ਤੱਕ ਰੱਖ ਛੱਡੀਂ। 26 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲਾ
ਫਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਲਆਵੀਂ। ਤੂੰ ਪਠਰੇ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਿਵੱਚ ਨਾ ਉਬਾਲੀਂ। 27 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਲਖ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 28 ਉਹ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਅਤੇ
ਚਾਲੀ ਰਾਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਰਹਾ। ਨਾ ਉਸ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ
ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਅਰਥਾਤ ਦਸ ਹੁਕਮ ਿਲਖੇ।
ਮੂਸਾ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਮੂਸਾ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਤੋਂ
ਉੱਤਿਰਆ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਖੀ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਲੂ ਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ
ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। 30 ਜਦ
ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ
ਿਚਹਰਾ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੇ। 31 ਮੂਸਾ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
32 ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆਖੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਦੱਤ।ੇ 33 ਜਦ ਮੂਸਾ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ
ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਿਲਆ। 34 ਜਦ ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। 35 ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੂਸਾ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਫੇਰ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
29

35
ਸਬਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ
1 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 2 ਛੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ ਿਦਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਬਤ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੋਈ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 3 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲਣੀ।

ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ 29 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ
ਲਈ ਿਲਆਉਣ ਿਜਹ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਲਆਏ।

ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਂਟ
ਕੂਚ 25:1-9
4 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ 5 ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭੇਟ ਿਲਓ। ਿਜਹ ਦੇ ਮਨ ਦੀ
ਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭੇਟ ਿਲਆਵੇ - ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਿਪੱਤਲ
6 ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮ 7 ਛੱਿਤਆਂ
ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ
ਅਤੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ 8 ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦੇ
ਤੇਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਦਾ ਮਸਾਲਾ 9 ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ
ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਜੜਨ ਲਈ ਨਗ।

ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰ
ਕੂਚ 31:1-11
30 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਗੋਤ ਦੇ ਬਸਲਏਲ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਹੂਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਊਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ 31 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧ, ਸਮਝ, ਿਵੱਿਦਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 32 ਿਕ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ
ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ 33 ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ
ਨੂੰ ਜੜਨ ਲਈ ਉੱਕਰੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਿਚੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੇ ਅਰਥਾਤ
ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ 34 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਅਹੀਸਾਮਾਕ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਲੀਆਬ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। 35 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਅਰਥਾਤ ਉੱਕਰਾਵੇ ਦਾ, ਚਤੇਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ
ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ
ਕਿਰੰਿਦਆਂ ਦਾ ਕੰਮ।

ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ
ਕੂਚ 39:32-43
10 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਹ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਬਣਾਵੇ। 11 ਡੇਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੰਬੂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੱਟੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋੜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ
12 ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ, ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਓਟ
ਦਾ ਪਰਦਾ 13 ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ
ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ 14 ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਲਈ ਤੇਲ 15 ਧੂਪ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਸੁਗੰਧੀ
ਧੂਪ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਓਟ 16 ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਝੰਜਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਚੋਬਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੌਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 17 ਿਵਹੜੇ
ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਓਟ 18 ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ
ਦੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ 19 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਮਹੀਨ ਉਿਣਆ ਹੋਇਆ ਬਸਤਰ ਅਰਥਾਤ
ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ
ਿਕ ਉਹ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਂਟ ਿਲਆਉਣਾ
ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ
21 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਿਰਆ, ਆਏ ਅਤੇ
ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭੇਟਾਂ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਾਂ ਲਈ ਿਲਆਏ। 22 ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਉਣੀ ਨਾਲ ਜੁਗਨੀਆਂ,
ਨਥਾਂ, ਛਾਪਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ 23 ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੀਲਾ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਸੂਤ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ
ਅਤੇ ਪਸ਼ਮ ਅਤੇ ਛੱਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਲਾਂ ਅਤੇ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਉਹ ਿਲਆਏ। 24 ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੇ
ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਿਜੰਿਨਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਭੀ ਉਹ ਿਲਆਏ। 25 ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਸਆਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕੱਿਤਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੱਿਤਆ
ਉਹ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਨੀਲਾ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ
ਕਤਾਨ 26 ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਰੇਿਰਆ ਪਸ਼ਮ ਕੱਤੀ 27 ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਲੇਮਾਨੀ
ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਜੜਨ ਲਈ ਨਗ ਿਲਆਏ
28 ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਚਾਨਣੇ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਲਈ
20 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ

1

36

ਬਸਲਏਲ ਆਹਾਲੀਆਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ
ਕਰਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਨ
ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੇਂਟ
ਬਸਲਏਲ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਆਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਸੱਿਦਆ
ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ੜੇ
ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ 3 ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕੰਮ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਆਂਦਾ ਸੀ ਲੈ ਿਲਆ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵਾਫ਼ਰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। 4 ਤਾਂ ਸਾਰੇ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਏ 5 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਿਜਹ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। 6 ਤਾਂ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਕਾ
ਿਫਰਾਇਆ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਭੇਟਾਂ
ਲਈ ਹੋਰ ਪਰ੍ਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਲੋਕ ਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ 7 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਵੀ ਸੀ।
2 ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ

ਡੇਰੇ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ
ਕੂਚ 26:1-37
8 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਸ ਪਰਦੇ ਉਣੀ ਹੋਈ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ
ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨਾਲ
ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ। 9 ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਅਠਾਈ ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਚਾਰ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ
ਹੀ ਨਾਪ ਸਾਿਰਆਂ ਪਰਿਦਆਂ ਦਾ ਸੀ। 10 ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ 11 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੀੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼ ਿਵੱਚ ਜੋੜ
ਕੇ ਿਸਰੇ ਵੱਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ। 12 ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ ਉਸ ਨੇ
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ਪਿਹਲੇ ਪਰਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ ਉਸ ਨੇ ਿਸਰੇ ਵੱਲ ਿਜਹੜਾ
ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਸੀ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਬੀੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਸਨ 13 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਪਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ
ਡੇਰਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਸੀ। 14 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਸ਼ਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤੰਬੂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਿਗਆਰਾਂ ਪਰਦੇ
ਬਣਾਏ। 15 ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ
ਪਰਦੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਚਾਰ ਹੱਥ ਅਤੇ ਇਹ ਿਗਆਰਾਂ ਪਰਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਪ
ਦੇ ਸਨ। 16 ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਛੇ ਪਰਦੇ ਵੱਖਰੇ।
17 ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਜੋੜ
ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼
ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ 18 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ 19 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਛੱਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ
ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਢੱਕਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ।
20 ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਖੜਵੇਂ ਫੱਟੇ ਡੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ।
21 ਹਰ ਫੱਟੇ ਦੀ ਲੰ ਬਾਈ ਦਸ ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਰ ਫੱਟੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਡੇਢ
ਹੱਥ ਸੀ 22 ਅਤੇ ਹਰ ਫੱਟੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਚੂਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ
ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੱਟੇ ਬਣਾਏ। 23 ਉਸ ਨੇ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਫੱਟੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਣਾਏ - ਵੀਹ ਫੱਟੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਈ 24 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਚੀਥੀਆਂ ਉਨਾਂ ਵੀਹਾਂ ਫੱਿਟਆਂ ਦੇ ਹੇਠ
ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਚੂਲਾਂ
ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫੱਟੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ
ਚੂਲਾਂ ਲਈ। 25 ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵੀਹ ਫੱਟੇ
ਬਣਾਏ 26 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਚੀਥੀਆਂ ਅਰਥਾਤ
ਹਰ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ 27 ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਪੱਛਮ
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਫੱਟੇ ਬਣਾਏ। 28 ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਫੱਟੇ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਿਪਛਵਾੜੇ ਦੇ ਖੂੰਿਜਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ। 29 ਉਹ ਹੇਠ ਦੋਹਰੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਆਪਿਣਆਂ ਿਸਿਰਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੜੇ ਨਾਲ
ਸਾਬਤ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ 30 ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਠ ਫੱਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੋਲਾਂ ਚੀਥੀਆਂ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਦੋ
ਚੀਥੀਆਂ। 31 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਹੋੜੇ ਬਣਾਏ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫੱਿਟਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹੋੜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫੱਿਟਆਂ ਲਈ
ਪੰਜ ਹੋੜੇ 32 ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਪਛਵਾੜੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫੱਿਟਆਂ ਲਈ
ਪੰਜ ਹੋੜੇ 33 ਅਤੇ ਿਵਚਲਾ ਹੋੜਾ ਫੱਿਟਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ
ਲੰਘਾਇਆ 34 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੱਿਟਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ
ਹੋਿੜਆਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਿੜਆਂ
ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ। 35 ਉਸ ਨੇ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ, ਿਕਰਮਚੀ ਅਤੇ
ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ। 36 ਉਸ ਨੇ
ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚੀਥੀਆਂ ਉਨਾਂ ਲਈ ਢਾਲੀਆਂ। 37 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਓਟ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ
ਦੇ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ
ਸੀ। 38 ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁੰਿਡਆਂ ਸਣੇ ਬਣਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਅਤੇ ਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਚੀਥੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸਨ।
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1 ਬਸਲਏਲ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਇਆ
ਿਜਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਢਾਈ ਹੱਥ ਚੌੜਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ
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ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇ ਰੀ ਬਣਾਈ 3 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕੜੇ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ
ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਕੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੋ ਕੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। 4 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ
ਮਿੜਹ੍ਆ। 5 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਚੋਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਪਾਿਸਆਂ ਦੇ ਕਿੜਆਂ
ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਵੇ। 6 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼* ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਢਾਈ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਸੀ। 7 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ
ਦੇ ਦੋ ਕਰੂਬੀ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਹ੍ ਕੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼
ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਸਿਰਆਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। 8 ਇੱਕ ਕਰੂਬੀ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੇ ਅਤੇ
ਦੂਜਾ ਕਰੂਬੀ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਰੂਬੀ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼
ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ 9 ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੂਬੀ ਆਪਣੇ
ਖੰਭ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਖਲਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ
ਸਰਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਵੱਲ ਸਨ।
ਪਿਵੱਤਰ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
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10 ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ
ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੋ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਉਚਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਸੀ। 11 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇ ਰੀ ਬਣਾਈ। 12 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਭਰ ਿਕਨਾਰੀ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ
ਬਨੇ ਰੀ ਿਕਨਾਰੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਬਣਾਈ। 13 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ
ਚਾਰ ਕੜੇ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਚੌਹਾਂ
ਖੂੰਿਜਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਿਵਆਂ ਉੱਤੇ ਸਨ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 14 ਿਕਨਾਰੀ
ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਚੋਬਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਸਨ। 15 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੋਬਾਂ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। 16 ਉਸ
ਨੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਂਡੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਥਾਲੀਆਂ, ਚਮਚੇ, ਗੜਵੇ ਅਤੇ ਡੋਲਣ ਦੇ ਕਟੋਰੇ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੀਵਟ ਬਣਾਉਣਾ
ਕੂਚ 25:31-40
17 ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਘੜਹ੍ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਏਦਾਨ ਅਤੇ ਡੰਡਾ ਅਤੇ
ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ 18 ਅਤੇ ਛੇ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ
ਪਾਿਸਓਂ ਿਤੰਨ ਟਿਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਿਸਓਂ ਿਤੰਨ
ਟਿਹਣੀਆਂ। 19 ਇੱਕ ਟਿਹਣੀ ਉੱਤੇ ਿਤੰਨ ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ
ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟਿਹਣੀ ਉੱਤੇ ਿਤੰਨ ਕਟੋਰੇ
ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਛੇਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ
ਸਨ। 20 ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਨ। 21 ਉਸ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੋਲਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦੋਹਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ
ਛੇਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਸਨ।
22 ਉਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਨ ਅਰਥਾਤ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਿੜਆ ਹੋਇਆ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜੇ ਤੋਂ ਸੀ।
23 ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਲਤਰਾਸ਼ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਗੁਲਦਾਨ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ 24 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਣ†
ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ।
ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ
ਕੂਚ 30:1-5

ਕੂਚ 37:25
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25 ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਧੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ
ਬਣਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਰਸ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਿਸੰਙ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਨ। 26 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ
ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਙ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇ ਰੀ ਬਣਾਈ
27 ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਉਸ ਦੀ ਬਨੇ ਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ
ਦੋਹਾਂ ਪੱਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ
ਲਈ ਚੋਬਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਸਨ। 28 ਉਸ ਨੇ ਚੋਬਾਂ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ।

ਧੂਪ ਅਤੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਕੂਚ 30:22-38
29 ਉਸ ਨੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਿਨਰੋਲ ਸੁਗੰਧੀ
ਧੂਪ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ।
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ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਹੌਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ
ਕੂਚ 30:18
8 ਉਸ ਨੇ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਪੱਤਲ ਦੀ
ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਆਂ ਿਦਆਂ ਦਰਪਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ।
ਡੇਰੇ ਦਾ ਿਵਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਕੂਚ 27:9-19
9 ਉਸ ਨੇ ਿਵਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਿਵਹੜੇ
ਲਈ ਮਹੀਨ ਉਣੀ ਹੋਈ ਕਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੌ ਹੱਥ ਲੰਮੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ
ਬਣਾਈਆਂ 10 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਵੀਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਵੀਹ ਚੀਥੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਨ। 11 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੌ ਹੱਥ। ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਵੀਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਚੀਥੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਨ। 12 ਅਤੇ
ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਨਾਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ
ਦਸ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਦਸ ਸਨ ਅਤੇ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਅਤੇ
ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਨ। 13 ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ
14 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹੱਥ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਿਤੰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਿਤੰਨ ਸਨ
15 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
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ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਿਤੰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਿਤੰਨ ਸਨ। 16 ਿਵਹੜੇ
ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਉਣੀ ਹੋਈ ਕਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਨ
17 ਅਤੇ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ
ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਦਾ ਮੜਹ੍
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ
ਮੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 18 ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਲਈ ਇੱਕ ਓਟ ਨੀਲੇ
ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਉਚਾਈ ਚੌੜਾਈ ਿਜੰਨੀ ਪੰਜ ਹੱਥ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ।
19 ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਚਾਰ
ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ
ਦਾ ਮੜਹ੍ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਨ। 20 ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਇਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਖੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ। 22 ਸੋ
ਹੂਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਊਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸਲਏਲ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਬਣਾਇਆ। 23 ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਾਲੀਆਬ ਅਹੀਸਾਮਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਨਪੁੰਨ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਨੀਲੇ
ਬੈਂਗਣੀ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦਾ ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਸੀ। 24 ਸਾਰਾ
ਸੋਨਾ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਰਤਣ ਿਵੱਚ ਆਇਆ
ਅਰਥਾਤ ਭੇਟ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉੱਨਤੀ ਿਕੱਕਾਰ* ਅਤੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤੀਹ† ਸ਼ਕਲ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ 25 ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੌ ਿਕੱਕਾਰ‡ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ§ ਸ਼ਕਲ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਅਨੁਸਾਰ
ਸੀ 26 ਅਰਥਾਤ ਜੀਆਂ ਪਰ੍ਤੀ ਅੱਧਾ ਸ਼ਕਲ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਲ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਿਗਿਣਆ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਰਲਦੇ
ਸਨ ਿਲਆ ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਛੇ ਲੱਖ
ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਨ। 27 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੌ ਿਕੱਕਾਰ*
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਲਈ
ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਰਥਾਤ ਸੌ ਚੀਥੀਆਂ ਸੌ ਿਕੱਕਾਰ† ਇੱਕ ਚੀਥੀ ਇੱਕ
ਿਕੱਕਾਰ। 28 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਸ਼ਕਲ‡ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾਏ। 29 ਭੇਟ ਦਾ ਿਪੱਤਲ ਸੱਤਰ ਿਕੱਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ
ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸ਼ਕਲ§ ਸੀ। 30 ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਝੰਜਰੀ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਨਾਲੇ
ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ
ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ। 31 ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਵਹੜੇ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਦੇ ਪਰਿਦਆਂ ਦੀਆਂ
ਚੀਥੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਰਿਦਆਂ ਲਈ
ਕੀਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
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ਹੋਮ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ
ਕੂਚ 27:1-8
1 ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ।
ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪੰਜ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਰਸ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਸੀ। 2 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਗ
ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਨਾਲ
ਮਿੜਹ੍ਆ। 3 ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਰਥਾਤ
ਤਸਲੇ, ਕੜਛੇ, ਬਾਟੇ, ਿਤਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸਨ। 4 ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੀ
ਇੱਕ ਜਾਲੀਦਾਰ ਝੰਜਰੀ ਬਣਾਈ। 5 ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਥੜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਕੜੇ
ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਝੰਜਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਿਜਹੜੇ ਚੋਬਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨ।
6 ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਪੱਤਲ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ। 7 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਪਾਿਸਆਂ ਦੇ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾਇਆ।
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ਜਾਜਕਾਈ ਬਸਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਕੂਚ 28:1-14
1 ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨ ਉਣਤੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ
ਬਸਤਰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ
ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ ਬਣਾਏ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
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ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਏਫ਼ੋਦ ਨੂੰ ਸੋਨੇ, ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ
ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। 3 ਫੇਰ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਤਲੇ-ਪਤਲੇ ਪੱਤ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀਕ
ਤਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ
ਕਤਾਨ ਿਵੱਚ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਉਿਣਆ। 4 ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੀਆਂ
ਕਤਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ
ਗਈਆਂ। 5 ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਪਟਕਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸੀ ਅਰਥਾਤ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ ਸੀ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 6 ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ
ਪੱਥਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛਾਪ ਦੀ ਉੱਕਰਾਈ ਵਾਂਗੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ। 7 ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਤਾਂ ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦਿਗਰੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਬਣਾਉਣਾ
ਕੂਚ 28:15-30
8 ਉਸ ਨੇ ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਂਗੂੰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਬਣਤ
ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ, ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ
ਕਤਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। 9 ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਚੌਰਸ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ
ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਿਗੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਇੱਕ ਿਗੱਠ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਸੀ। 10 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ
ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਅਕੀਕ,
ਸੁਨਿਹਲਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਜਦ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਪਾਲ ਸੀ। 11 ਦੂਜੀ ਪਾਲ
ਿਵੱਚ ਪੰਨਾ, ਨੀਲਮ, ਦੁਧੀਯਾ ਿਬਲੌਰ 12 ਤੀਜੀ ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਜ਼ਕਰਨ,
ਹਰੀ ਅਕੀਕ, ਕਟੈਿਹਲਾ 13 ਚੌਥੀ ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਬੈਰੂਜ਼, ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਤੇ
ਯਸ਼ਬ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
14 ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ
ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪ ਦੀ ਉੱਕਰਾਈ ਵਾਂਗੂੰ
ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਲਈ ਸਨ। 15 ਉਨਾਂ
ਨੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜ਼ੀਰੀ ਰੱਿਸਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਕੰਮ ਦੀ ਬਣਾਈ। 16 ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ
ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨ ਕੜੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਿਵੱਚ
ਪਾਏ। 17 ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰੀਆਂ ਸੀਨੇ
ਬੰਦ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਈਆਂ 18 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ
ਿਸਰੇ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਾਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਿਖਆ।
19 ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ
ਿਸਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਜਹੜੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦੀ ਿਕਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਸਨ। 20 ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ
ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਕਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲੀ ਵੱਲ ਸੀਣ ਦੇ ਨੇ ੜੇ
ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਪਟਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ। 21 ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਉਸ ਦੇ ਕਿੜਆਂ ਨਾਲ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ
ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਬੰਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕੱਢੇ
ਹੋਏ ਪਟਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖੁਲੇ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਸਤਰ
ਉਸ ਨੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸਾਰਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਬੁਣਤ
ਦਾ ਬਣਾਇਆ 23 ਅਤੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਜੋ ਦੇ ਛੇਕ ਵਰਗਾ ਛੇਕ
ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਛੇਕ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਨੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਪਾਟੇ।
24 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਘੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ
ਿਕਰਮਚੀ ਕਤਾਨ ਦੇ ਅਨਾਰ ਬਣਾਏ। 25 ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਚੋਗੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ
26 ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁੰਗਰੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ
ਘੁੰਗਰੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਚੋਗੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ
22
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ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। 27 ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦੇ
ਕੁੜਤੇ ਬੁਣਤ ਦੇ ਬਣਾਏ 28 ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦੀ ਪਗੜੀ, ਮਹੀਨ
ਕਤਾਨ ਦਾ ਅਮਾਮਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਕੱਛਾਂ ਬਣਾਈਆਂ 29 ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦਾ ਉਿਣਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲਾ
ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਪਟਕਾ ਕਸੀਦੇਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 30 ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਚਮਕੀਲਾ ਪੱਤਰ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਲਖਤ ਛਾਪ ਦੀ ਉੱਕਰਾਈ ਵਾਂਗੂੰ ਿਲਖੀ “ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ” 31 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨੀਲੀ ਡੋਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਅਮਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਿਨਆ ਜਾਵੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ
ਕੂਚ 35:10-19
32 ਸੋ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 33 ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰਾ
ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਰਥਾਤ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਉਸ
ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਫੱਟੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੋੜੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ 34 ਅਤੇ ਛੱਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਓਟ
ਦਾ ਪਰਦਾ 35 ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੋਬਾਂ ਸਣੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼
36 ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ 37 ਖ਼ਾਲਸ
ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਉਸ ਦੇ ਦੀਿਵਆਂ ਸਣੇ ਿਜਨਾਂ ਦੀਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਲਈ ਤੇਲ 38 ਸੋਨੇ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਅਤੇ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਓਟ 39 ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਤਲ
ਦੀ ਝੰਜਰੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਸਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਹੌਦ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 40 ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਓਟ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ 41 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਮਹੀਨ ਉਿਣਆ ਹੋਇਆ ਬਸਤਰ ਅਰਥਾਤ ਹਾਰੂਨ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਿਕ ਉਹ
ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। 42 ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 43 ਮੂਸਾ ਨੇ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਿਡੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ
ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।

40
ਡੇਰੇ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ 2 ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਿਦਨ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਖੜਾ ਕਰੀਂ। 3 ਤੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਖੀ
ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਂ। 4 ਤੂੰ ਮੇਜ਼
ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਆਰ ਕੇ ਰੱਖੀਂ। ਤੂੰ
ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਵੀਂ 5 ਅਤੇ
ਧੂਪ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਓਟ ਲਮਕਾਈਂ। 6 ਤੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਂ 7 ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੌਦ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈਂ।
8 ਫੇਰ ਤੂੰ ਿਵਹੜੇ ਨੂੰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਖੜਾ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਓਟ
ਲਮਕਾਈਂ। 9 ਤੂੰ ਮਲਣ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਤੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ

ਕੂਚ 40:11

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲੀਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਫੇਰ
ਤੂੰ ਹੌਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਮਲੀਂ। ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ।
12 ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਕੋਲ ਿਲਆਈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਲਾਈਂ। 13 ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ ਪੁਆਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। 14 ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆ ਕੇ ਕੁੜਤੇ ਪੁਆਈਂ 15 ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰੀਂ ਿਜਵੇਂ
ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਸਹ ਹੋਣਾ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ
ਅਨੰ ਤ ਜਾਜਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 16 ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 17 ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਡੇਰਾ ਖੜਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 18 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋੜੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 19 ਫੇਰ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਤੰਬੂ ਤਾਿਣਆ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਉਤਾਹਾਂ ਢੱਕਣਾ ਲਾਇਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 20 ਫੇਰ ਉਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੂਕ
ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਚੋਬਾਂ ਸੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ
ਸਰਪੋਸ਼ ਉਤਾਹਾਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ। 21 ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਓਟ ਦਾ ਪੜਦਾ ਲਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਖੀ
ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਓਟ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 22 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ 23 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਸੁਆਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 24 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰੱਿਖਆ 25 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 26 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ 27 ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਜਲਾਈ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 28 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਓਟ ਲਮਕਾਈ। 29 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਈ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 30 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਹੌਦ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ
31 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ
ਹੁੰਦੇ ਸਨ 32 ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਉਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 33 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਿਵਹੜਾ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਓਟ
ਨੂੰ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਲਮਕਾਇਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ
ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ।
ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ
ਿਗਣਤੀ 9:15-23
34 ਤਦ ਬੱਦਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਪਰਤਾਪ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। 35 ਿਫਰ ਮੂਸਾ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਵੜ ਨਾ ਸਿਕਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੱਦਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। 36 ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਦਲ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ
ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਸਨ 37 ਪਰ ਜਦ ਬੱਦਲ ਚੁੱਿਕਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਦਲ ਚੁੱਿਕਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
38 ਿਕਉਂਿਕ ਿਦਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬੱਦਲ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
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ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ।

ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:1

ਲੇ ਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਲੇਖਕ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਿਗਆਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ (27:34; 7:38;
25:1; 26:46)। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਦਰਜ ਹਨ (8:10; 24:1023)। ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲੇਵੀ ਗੋਤਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ, ਿਜੰਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਜਕਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਧਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੇਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਮੁੱਿਦਆਂ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਅਰਾਧਨਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਿਕਵੇਂ ਿਬਤਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 1446 - 1405 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ
ਲਾਏ ਸਨ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਾਜਕਾਂ, ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਰ ਪੀੜਹ੍ੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਤੋਂ
ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਮਿਹਮਾਮਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇਸ ਨੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ
ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੇਸ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਿਜੱਥੇ ਦਾ
ਨਵਾਂ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ (ਪਿਵੱਤਰ) ਰਿਹਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਹਦਾਇਤਾਂ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ — 1:1-7:38
2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ — 8:1-10:20
3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ — 11:1-15:33
4. ਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ — 16:134
5. ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਅਿਭਆਸ — 17:1-22:33
6. ਸਬਤ, ਿਤਉਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰਬ — 23:1-25:55
7. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ —
26:1-27:34
ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਿਲਆਵੇ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
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ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਵੱਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ
ਭੇਟ ਿਲਆਉਣਾ।”
3 “ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਮ ਬਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਨਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵ।ੇ
4 ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਢੇ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਜਾਜਕ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਕਣ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਹੈ। 6 ਉਹ
ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ
ਕਰੇ। 7 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਜਾਜਕ ਹਨ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ
ਧਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਿਚਣਨ। 8 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਜੋ ਜਾਜਕ ਹਨ, ਉਹ ਿਸਰ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਟੁੱਕਿੜਆਂ
ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਕੇ
ਰੱਖਣ। 9 ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ
ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ
ਸਾੜੇ।”
10 “ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟ ਇੱਜੜਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਭੇਡਾਂ
ਜਾਂ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਨਰ ਿਲਆਵੇ,
11 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਉੱਤਰ ਿਦਸ਼ਾ
ਵੱਲ ਵੱਢੇ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਜਾਜਕ ਹਨ, ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਿਛੜਕਣ। 12 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੱਕੜ
ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਹੈ। 13 ਪਰ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਇਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਿਲਆ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ
ਬਲੀ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਭੇਟ ਹੈ।”
14 “ਜੇਕਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ
ਭੇਟ ਿਲਆਵੇ। 15 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੋਲ
ਦੇਵ।ੇ 16 ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੁਆਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵ।ੇ 17 ਉਹ
ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ੋ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ, ਫੇਰ
ਜਾਜਕ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਲਈ
ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਠਿਹਰੇ।”

2

ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਿਬਧੀ
ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ
ਭੇਟ ਸ਼ੁੱਧ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁ ਬਾਨ ਰੱਖੇ। 2 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ
ਜਾਜਕ ਹਨ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਦੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੁ ਬਾਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤਾ ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ
ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾੜੇ। 3 ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਹ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ
ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।“
4 “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਤੰਦੂਰ ਿਵੱਚ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ
ਿਲਆਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਤੇਲ
ਨਾਲ ਚੋਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵ।ੇ 5 ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ
ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗੁੰਨੇ
ਹੋਏ ਪਤੀਰੇ ਮੈਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। 6 ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ
1 ਜਦੋਂ
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ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਵੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 7 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ
ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਕੜਾਹੀ ਿਵੱਚ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ
ਨਾਲ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। 8 ਤੂੰ ਇੰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ
ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਵੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਲਆਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ।
9 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜੇ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤਾ
ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 10 ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਤੋਂ
ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।
11 “ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਓ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਅੱਗ
ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਖ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਨਾ ਸਾਿੜਓ। 12 ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ
ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਓ ਪਰ ਉਹ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰਕੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। 13 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਚੜਹ੍ਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਲੂ ਣ* ਰਲਾਵੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਵੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਲੂ ਣ ਨਾ ਘਟਾਵੀਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਲੂ ਣ ਚੜਹ੍ਾਵੀਂ।
14 “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ
ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਦਾਿਣਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਿਸੱਟੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਅਰਥਾਤ ਮਸਲ
ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਚੜਹ੍ਾਵੀਂ। 15 ਤੂੰ ਉਸ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਲੁ ਬਾਨ ਰੱਖੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 16 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੀ
ਯਾਦਿਗਰੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਦਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੁ ਬਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾੜੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ
ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ।

3
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਿਬਧੀ
“ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ
ਗਾਂ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਪਸ਼ੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ। 2 ਉਹ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਵੱਢੇ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਜਾਜਕ ਹਨ, ਉਸ
ਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਕਣ। 3 ਉਹ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹ
ਚਰਬੀ ਿਜਹੜੀ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਜੋ
ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ, ਅਤੇ ਲੱਕ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਝੱਲੀ ਜੋ ਕਲੇਜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ
ਗੁਰਿਦਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ। 5 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ
ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜਨ ਿਜਹੜੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤਾ ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ
ਹੈ।
6 “ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਭੇਟ ਇੱਜੜ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ। 7 ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਲੇਲਾ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਵੇ। 8 ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਦੇ ਪਸ਼ੂ
ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਢ ਦੇਵੇ,
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਕਣ।
9 ਤਦ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ
ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪੂਛ ਰੀੜ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 10 ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ
ਅਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਝੱਲੀ ਜੋ ਕਲੇਜੇ ਉੱਤੇ
1
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ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਦਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ। 11 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜੇ, ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਹੈ।
12 “ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਬੱਕਰਾ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ। 13 ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਕਣ। 14 ਤਦ ਉਹ
ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 15 ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ
ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਝੱਲੀ ਜੋ ਕਲੇਜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਦਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ। 16 ਜਾਜਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜੇ। ਇਹ ਸੁਗੰਧਤਾ ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ,
ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੈ।
17 “ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਲਹੂ ਕਦੀ ਨਾ
ਖਾਣਾ।”
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ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਿਬਧੀ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ,
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, 3 ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਕਦੀ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਜਕ* ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਿਜਸ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਜੁਆਨ ਬਲ਼ਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ
ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, 4 ਉਹ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ, 5 ਅਤੇ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਜਕ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਿਲਆਵੇ। 6 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਲਹੂ
ਿਵੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੜਕੇ। 7 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਵੇ, ਫੇਰ ਬਲ਼ਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ
ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਡੋਲ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 8 ਫੇਰ ਉਹ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਚਰਬੀ ਿਜਹੜੀ ਆਂਦਰਾਂ
ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ
ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਝੱਲੀ ਜੋ ਕਲੇਜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਦਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ,
10 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਬਲੀ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਜਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਸਾੜੇ। 11 ਪਰ ਬਲ਼ਦ ਦੀ ਖੱਲ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ, ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ,
ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦਾ ਗੋਹਾ, 12 ਅਰਥਾਤ ਸਾਰਾ ਬਲ਼ਦ,
ਉਹ ਡੇਿਰਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਸੁਆਹ ਪਾਈ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਵੇ,
ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇ ਿਜੱਥੇ ਸੁਆਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
13 ਜੇ ਕਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੁ ੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ ਹੋਣ, 14 ਤਾਂ ਜਦ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਬਲ਼ਦ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਵੇ, 15 ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
*
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ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇ। 16 ਅਤੇ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਜਕ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਿਲਆਵੇ। 17 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਲਹੂ
ਿਵੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਲਹੂ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੜਕੇ। 18 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਲਹੂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਵੇ, ਿਫਰ ਬਲ਼ਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਹੋਮ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਡੋਲ ਦੇਵ,ੇ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ
ਹੈ। 19 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਸਾੜੇ। 20 ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲ਼ਦ
ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਲ਼ਦ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਜਾਜਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ
ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ
ਸਾਿੜਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ
ਕੇ ਸਾੜੇ। ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ।
22 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰ੍ਧਾਨ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰਨ ਜੋਗ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ, 23 ਤਦ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਪਾਪ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ
ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ, 24 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬੱਕਰੇ ਦੇ
ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਵੱਢ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ
ਹੈ। 25 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਡੋਲ ਦੇਵੇ। 26 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਗਵੇਦੀ
ਉੱਤੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਦ ਉਸ ਦਾ
ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
27 ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਨਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ, 28 ਿਫਰ
ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਪ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਲਈ ਿਲਆਵੇ।
29 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਨੂੰ
ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਵੱਢ ਦੇਵੇ। 30 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਡੋਲ ਦੇਵ।ੇ 31 ਫੇਰ ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚਰਬੀ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
32 ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੇਡ ਿਲਆਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਲੇਲੀ ਿਲਆਵੇ। 33 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਕਰਕੇ ਵੱਢ ਦੇਵੇ। 34 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ
ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਡੋਲ ਦੇਵ।ੇ
35 ਫੇਰ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚਰਬੀ ਵੱਖਰੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਾੜੇ, ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਦ ਉਸ ਦਾ
ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*

5:3 ਪੜਹ੍ੋ ਅਿਧਆਇ 12-14

†

5:11 ਇੱਕ ਿਕੱਲੋ
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ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਗੱਲ
ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸੇ ਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ ਜਾਂ ਜਾਿਣਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇਗਾ।
2 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹ
ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਿਵੱਤਰ ਜਾਨਵਰ, ਜਾਂ ਅਪਿਵੱਤਰ ਪਸ਼ੂ, ਜਾਂ ਅਪਿਵੱਤਰ
ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਲੋਥ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ
ਅਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇਗਾ। 3 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਕਸੇ
ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਛੂਹ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ
ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇਗਾ।* 4 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਿਬਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਭਲਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ
ਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਿਬਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਆਖੇ, ਤਾਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ ਤਦ ਉਹ ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇਗਾ। 5 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ ਤਾਂ ਿਜਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। 6 ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਵੇ, ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ।
1

7 ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇ ਲਾ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਦੋ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਿਲਆਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਈ, 8 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਜਕ
ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਚੜਹ੍ਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਮਰੋੜ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਵੱਖ-ੋ ਵੱਖ ਨਾ
ਕਰੇ। 9 ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਛੜਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਡੋਿਲਆ ਜਾਵੇ,
ਇਹ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 10 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ
ਿਬਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਉਸ
ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
11 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ
ਿਲਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਏਫ਼ਾਹ† ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਮੈਦਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਿਲਆਵੇ,
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁ ਬਾਨ ਰੱਖੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 12 ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ
ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਯਾਦਿਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ
ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜੇ।
ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 13 ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਦ
ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਪ ਬਲੀ ਦਾ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ
ਿਹੱਸਾ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਾਜਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 15 ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਜੜਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼
ਰਿਹਤ ਭੇਡੂ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ
ਅਨੁਸਾਰ ਓਨੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਹੋਵੇ, ਿਜੰਨਾਂ ਜਾਜਕ ਠਿਹਰਾਵੇ।
16 ਅਤੇ ਿਜਸ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਭੇਡੂ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
14 ਯਹੋਵਾਹ
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17 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ
ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। 18 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਭੇਡੂ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ
ਕਰਕੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ, ਉਹ ਿਜੰਨਾਂ ਜਾਜਕ ਠਿਹਰਾਉਣ ਓਨੇ
ਹੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਿਵੱਚ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
19 ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।

6

1

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨਾਲ
ਿਗਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟੇ, 3 ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ
ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ,
ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪੀ ਠਿਹਰਦਾ ਹੈ,
4 ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ ਤਾਂ ਿਜਹੜੀ ਵਸਤੂ
ਉਸ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਲ ਨਾਲ ਿਮਲੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਗਰਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ, 5 ਜਾਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਉਸ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ
ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। 6 ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼
ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਿਜਨਾਂ ਜਾਜਕ ਠਿਹਰਾਵੇ।
7 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਹੋਮ ਬਲੀ
ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 9 ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਕ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਇਹ ਹੈ: ਹੋਮ ਬਲੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪਈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਲ਼ਦੀ ਰਹੇ।
10 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਕਤਾਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ
ਅੰਗਰੱਖਾ ਪਿਹਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਸੁਆਹ ਿਜਹੜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਭਸਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। 11 ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਸਤਰ
ਲਾਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਡੇਿਰਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਸਾਫ਼ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। 12 ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਸਦਾ ਬਲਦੀ
ਰਹੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਸਾੜਨ। 13 ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਸਦਾ ਬਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੁਝ।ੇ
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ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ

14 ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ:

ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਉਣ। 15 ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਦੇ
ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਲੁ ਬਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਲਈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜੇ। 16 ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਣ, ਉਹ ਪਤੀਰੀ
ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ। 17 ਉਹ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ
*
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ਨਾ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ,
ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਨੱਜ-ਭਾਗ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 18 ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ
ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰੇਗਾ।
19 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 20 ਿਜਸ ਿਦਨ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਏਫਾਹ* ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ, ਇੱਕ ਸਦਾ
ਦੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅੱਧਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਵੇ।
21 ਉਹ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵੀਂ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਇਸ ਪਕਾਏ ਹੋਏ
ਟੁੱਕੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਵੀਂ। 22 ਹਾਰੂਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ
ਉਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੇਟ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ। 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਾਜਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਖਾਧੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ।
ਪਾਪ ਬਲੀ

24 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 25 ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਿਬਧੀ ਇਹ ਹੈ: ਿਜੱਥੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ
ਭੇਟ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਲਈ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 26 ਿਜਹੜਾ ਜਾਜਕ ਪਾਪ
ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵਹੜੇ
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ। 27 ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ
ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਿਛੱਟੇ
ਿਕਸੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਧੋ ਦੇਵੀਂ। 28 ਅਤੇ ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਕਸੇ
ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਿਵੱਚ ਪਕਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਜਾਵੇ। 29 ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਉਸ ਨੂੰ
ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 30 ਪਰ ਿਜਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ
ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਹੂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਕਦੀ
ਵੀ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇ।

7
ਦੋਸ਼ ਬਲੀ
ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਿਬਧੀ ਇਹ ਹੈ: ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।
2 ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦੋਸ਼
ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਜਾਜਕ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਕਣ। 3 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਉਣ
ਅਰਥਾਤ ਮੋਟੀ ਪੂਛ ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਬੀ ਿਜਹੜੀ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ
ਹੈ। 4 ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਝੱਲੀ ਜੋ ਕਲੇਜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਦਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ।
5 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 6 ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ
ਪੁਰਖ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਧੀ
ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।
7 ਿਜਵੇਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਬਧੀ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਜਾਜਕ ਉਨਾਂ ਭੇਟਾਂ
ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। 8 ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਜਾਜਕ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ
ਭੇਟ ਦੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਜਕ ਹੀ ਲੈ ਲਵੇ। 9 ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਦੇ ਦੀ
1 ਦੋਸ਼
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ਭੇਟ ਜੋ ਤੰਦੂਰ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ ਕੜਾਹੀ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾਈ ਜਾਵੇ
ਉਹ ਉਸੇ ਜਾਜਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਵੇਗਾ। 10 ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ
ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀਆਂ
ਜਾਣ।
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਭੇਟ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਚੜਹ੍ਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ: 12 ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ,
ਤੇਲ ਨਾਲ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਪਤੀਰੇ ਫੁਲਕੇ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀ ਹੋਈ ਪਤੀਰੀ
ਮੱਠੀ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਵੇ,
13 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ
ਬਲੀ ਨਾਲ ਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੜਹ੍ਾਵੇ। 14 ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਹਰੇਕ ਭੇਟ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਜਾਜਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਹੜਾ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਿਛੜਕੇ। 15 ਅਤੇ ਉਸ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਮਾਸ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ
ਿਦਨ ਉਹ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ
ਨਾ ਰਹੇ। 16 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਬਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਸੁੱਖਣਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਿਦਨ ਖਾਧਾ
ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ
ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। 17 ਪਰ ਉਸ ਬਲੀ ਦੇ
ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਬਿਚਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇ। 18 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਿਵੱਚ
ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਘਣਾਉਣਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਆਪ ਚੁੱਕੇਗਾ।
19 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮਾਸ ਿਕਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਛੂਹੇ, ਉਹ ਖਾਧਾ
ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇ। ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ। 20 ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ।
21 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਵਸਤੂ, ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਿਘਣਾਉਣੀ ਵਸਤੂ
ਹੋਵੇ।
22 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 23 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਖ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਲ਼ਦ ਦੀ,
ਭਾਵੇਂ ਭੇਡ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। 24 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਆਪ ਮਰ
ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਿੜਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਬੀ
ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਨਾ ਖਾਇਓ। 25 ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਅਿਜਹੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਖਾਵੇ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ।
26 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ
ਲਹੂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਛੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਖਾਣਾ। 27 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ
ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸ ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ।
28 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 29 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਵੇ। 30 ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਲਆਵੇ ਅਰਥਾਤ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਮੇਤ
ਚਰਬੀ ਿਲਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਛਾਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ
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ਕਰਕੇ ਿਹਲਾਈ ਜਾਵੇ। 31 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਸਾੜੇ ਪਰ ਛਾਤੀ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਵੇ। 32 ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ
ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। 33 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, ਸੱਜਾ ਪੱਟ ਉਸੇ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। 34 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ
ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਪੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ
ਲਈ ਹੱਕ ਬਿਣਆ ਰਹੇ।
35 ਿਜਸ ਿਦਨ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਜਾਜਕਾਈ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ
ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ। 36 ਿਜਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਹ
ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਰੋਜ਼ ਿਮਿਲਆ ਕਰੇ, ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ
ਹੱਕ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
37 ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਪਾਪ ਬਲੀ, ਦੋਸ਼ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ, ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ। 38 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਨਈ
ਪਰਬਤ ਦੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ-ਿਕਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਿਬਵਸਥਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
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ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਸਹ
ਕੂਚ 29:1-37
1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, 2 ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ, ਮਸਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਲ, ਪਾਪ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲ਼ਦ, ਦੋ ਭੇਡੂਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ,
3 ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕਰੀਂ।
4 ਤਦ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ, ਮੰਡਲੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ
ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। 5 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ। 6 ਅਤੇ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾਇਆ,
7 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ ਪਟਕੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ ਚੋਗਾ ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਏਫ਼ੋਦ ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਪਟਕੇ
ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਕੱਸ ਿਦੱਤਾ। 8 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੀਨਾਬੰਦ
ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੀਨਾਬੰਦ ਿਵੱਚ ਊਰੀਮ ਅਤੇ ਤੁੰਮੀਮ ਨੂੰ
ਰੱਿਖਆ। 9 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪਗੜੀ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਅਰਥਾਤ ਪਿਵੱਤਰ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
10 ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ। 11 ਅਤੇ ਉਸ ਤੇਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੁਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ
ਤੇਲ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ। 12 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਚੁਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਹ
ਕੀਤਾ। 13 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜਤੇ
ਪਿਹਨਾਏ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਪੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗੜੀਆਂ
ਬੰਨਾਈਆਂ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
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14 ਤਦ ਉਹ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਬਲ਼ਦ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ। 15 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ
ਲਹੂ ਨੂੰ ਡੋਲਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤਾ। 16 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ, ਕਲੇਜੀ ਦੇ
ਉੱਪਰਲੀ ਿਝੱਲੀ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਸਮੇਤ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾਿੜਆ। 17 ਪਰ ਬਲ਼ਦ, ਉਸ ਦੀ ਖੱਲ, ਉਸ ਦਾ
ਮਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੋਹਾ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਿੜਆ,
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
18

ਫੇਰ ਉਹ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਛੱਤਰੇ ਨੂੰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਭੇਡੂ ਦੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ। 19 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਿਕਆ। 20 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਛੱਤਰੇ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਸਮੇਤ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਨੂੰ
ਸਾਿੜਆ। 21 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ
ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੱਤਰੇ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾਿੜਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਸੁਗੰਧਤਾ ਅਰਥਾਤ ਹੋਮ ਬਲੀ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
22 ਫੇਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਛੱਤਰੇ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਥਾਪਣ ਦੇ ਛੱਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ। 23 ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ। 24 ਤਦ
ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਿਕਆ। 25 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਚਰਬੀ, ਮੋਟੀ ਪੂਛ, ਸਾਰੀ
ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਲੇਜੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਿਝੱਲੀ ਸਮੇਤ
ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਪੱਟ ਿਲਆ 26 ਅਤੇ
ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਤੇਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਮੈਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਠੀ
ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ। 27 ਅਤੇ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ
ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਹਲਾਇਆ। 28 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਿੜਆ। ਇਹ ਸੁਗੰਧਤਾ
ਲਈ ਥਾਪਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ
ਸੀ। 29 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਥਾਪਣ ਦੇ ਛੱਤਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ
ਮੂਸਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
30 ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਲਹੂ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤਾ।
31 ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਥਾਪਣ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ। 32 ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਸ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਸਾੜ ਦੇਣਾ। 33 ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਪਣ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ
ਤਦ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨੱਕਲਣਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
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ਥਾਪੇਗਾ। 34 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਹੋਵੇ। 35 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ
ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਠਿਹਰੇ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ।” 36 ਤਦ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ।

9
ਹਾਰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਬਲੀ-ਅਰਪਣ
ਿਦਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ, 2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਾਪ
ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ
ਭੇਡੂ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਵੀਂ। 3 ਅਤੇ
ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ
ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲਓ,
ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਣ। 4 ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲ਼ਦ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲ
ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਮੈਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਵੇਗਾ।”
5 ਤਦ ਿਜਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਈ। 6 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ
ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰ੍ਤਾਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।”
7 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ
ਕਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰ।”
8 ਇਸ ਲਈ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀ। 9 ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਉਂਗਲ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ। 10 ਪਰ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਿਝੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸ
ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਿੜਆ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 11 ਅਤੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਖੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ
ਨਾਲ ਸਾਿੜਆ। 12 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਹੂ ਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਿਕਆ। 13 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਸਰ ਸਮੇਤ ਿਲਆਏ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾਿੜਆ। 14 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ
ਧੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਿੜਆ।
15 ਤਦ ਉਹ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ
ਭੇਟ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ
ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 16 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਿਲਆ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 17 ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿੜਆ। 18 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਕੇ
ਵੱਿਢਆ, ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਨ,
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਹੂ ਿਲਆਏ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਿਕਆ। 19 ਅਤੇ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਦੀ
1 ਅੱਠਵੇਂ
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ਚਰਬੀ, ਮੋਟੀ ਪੂਛ ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਿਝੱਲੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ 20 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਿੜਆ। 21 ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟ
ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਇਆ, ਿਜਵੇਂ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 22 ਤਦ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਵਧਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ, ਹੋਮ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ।
23 ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰ੍ਤਾਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 24 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਿਨੱਕਲੀ
ਉਸ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਭਸਮ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ
ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।

10
ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਦਾ ਪਾਪ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ
ਧੂਪਦਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਭਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਓਪਰਾ ਧੂਪ ਧੁਖਾਇਆ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਵਰਿਜਆ ਸੀ। 2 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਗਏ।
3 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇਗੀ।” ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਚੁੱਪ ਿਰਹਾ।
4 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਚਾਚੇ ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਸ਼ਾਏਲ
ਅਤੇ ਅਲਸਾਫਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨੇ ੜੇ ਆਓ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਲੈ ਜਾਓ।” 5 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ੜੇ ਜਾ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਿਤਆਂ ਸਮੇਤ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਗਏ। 6 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ
ਈਥਾਮਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰ ਗੇ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ੋਧ ਭੜਕੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਅਰਥਾਤ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਗ ਕਰਨ,
ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜਲਾਈ ਹੈ। 7 ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨੱਕਲਣਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।” ਤਦ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ।
1 ਤਦ

ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਨਯਮ
ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 9 “ਜਦ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਧ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਾ
ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੋਵੇ। 10 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਸਕੋ। 11 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਸਖਾਓ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ।”
12 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਖਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੈ। 13 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
8 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
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ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। 14 ਪਰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ
ਦੇ ਪੱਟ ਨੂੰ ਤੂ,ੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਕਸੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 15 ਉਹ ਚਰਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਸਮੇਤ, ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪੱਟ ਅਤੇ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”
16 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬੜੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬੱਕਰੇ
ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਸਾਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਬਚ
ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਆਖ ਕੇ ੋਿਧਤ ਹੋਇਆ, 17 “ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ? 18 ਵੇਖ,ੋ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਗਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਂਦ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ।” 19 ਤਦ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ,ੋ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੁੰਦਾ?” 20 ਜਦ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਿਗਆ।
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ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ
ਿਬਵਸਥਾ 14:3-21
1 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬੋਿਲਆ,
2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਹਨ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ
ਇਹ ਹਨ: 3 ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਿਚਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4 ਪਰ ਉਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਿਜਨਾਂ
ਦੇ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਿਜਵੇਂ ਊਠ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, 5 ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਚੂਹਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, 6 ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, 7 ਅਤੇ ਸੂਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਖੁਰ
ਿਚਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। 8 ਇਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ
ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ।
9 ਿਜੰਨੇ ਜਲ-ਜੰਤੂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਅਰਥਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ
ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਚਾਨੇ ਹੋਣ। 10 ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਖੰਭ ਅਤੇ ਚਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ।
11 ਇਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਘਣਾਉਣੇ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ
ਨਾ ਖਾਣਾ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਣੋ। 12 ਪਾਣੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਚਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ
ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ।
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13 ਪੰਛੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ
ਹਨ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ
ਉਕਾਬ, ਿਗੱਧ, ਮੱਛੀ ਮਾਰ, 14 ਇੱਲ, ਿਗਰਝ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ
ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ,
16 ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ, ਿਬਲ ਬਤੌਰੀ, ਕੋਇਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ
ਅਨੁਸਾਰ, 17 ਚੁਗਲ, ਜਲਕਾਊਂ, ਵੱਡਾ ਉੱਲੂ , 18 ਰਾਜਹੰਸ,
ਹਵਾਿਸਲ, ਆਰਗਲ, 19 ਲਮਢੀਂਗ ਅਤੇ ਬਗਲਾ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ
ਅਨੁਸਾਰ, ਟਟੀਹਰੀ ਅਤੇ ਚਮਗਾਦੜ,
20 ਸਾਰੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ
ਚਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ। 21 ਪਰ ਸਾਰੇ
ਿਘਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ
ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟੱਪਣ ਲਈ ਲੱਤਾਂ
ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 22 ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਮੱਕੜੀ
ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਡਾ ਮੱਕੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ,
ਗਭਰੇਲਾ ਅਤੇ ਿਟੱਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ। 23 ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਿਘਸਰਨ ਅਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ।
24 ਇਨਾਂ

ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੋਗ,ੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹੇ
ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 25 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ।
26 ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਿਚਰੇ ਹੋਏ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੁਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰੇਗਾ। 27 ਅਤੇ ਚਾਰ
ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਪੰਿਜਆਂ
ਭਾਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 28 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਾਂ
ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਰਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ।
29 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਛਛੂੰਦਰ, ਚੂਹਾ ਅਤੇ ਗੌਹ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਅਤੇ ਿਛਪਕਲੀ, ਕੋੜਹ੍ਿਕਰਲੀ, ਿਕਰਲੀ, ਅਜਾਤ ਅਤੇ
ਿਗਰਿਗਟ, 31 ਸਾਰੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਇਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਰਹੇ। 32 ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ
ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਭਾਵੇਂ
ਬਸਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਪੜ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਜੋ ਵਰਤਣ
ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ
ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 33 ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਡੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਤੋੜ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 34 ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ
ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 35 ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੰਦੂਰ ਜਾਂ ਚੁੱਲੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੋੜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਨਗੇ। 36 ਪਰ ਤਲਾਬ ਜਾਂ ਸੋਤਾ
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਠਿਹਰੇ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰੇ। 37 ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਕਸੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ
ਰਹੇਗਾ। 38 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਭੱਜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਲੋਥ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
39 ਫੇਰ ਿਜਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 40 ਜੋ
ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ
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ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਬਸਤਰ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ।
41 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ। 42 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਘਸਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਿਢੱਡ ਭਾਰ ਿਘਸਰਦੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ
ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ। 43 ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ
ਜੀਵ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਘਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਹੋ ਜਾਓ। 44 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਨਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਘਸਰਨ
ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਾ। 45 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਹੋ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢ
ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਠਿਹਰਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾਂ।
46 ਪਸ਼ੂਆ,ਂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਇਹੋ ਿਬਵਸਥਾ
ਹੈ, 47 ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ
ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

12
ਪਰ੍ਸੂਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੀ ਿਬਧੀ
1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ
ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ। 4 ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਲਹੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੇਂਤੀ ਿਦਨ ਠਿਹਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ
ਨਾ ਛੂਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ
ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। 5 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਦਰਾਂ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਛਆਹਠਵੇਂ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਉਸ ਲਹੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਠਿਹਰੀ ਰਹੇ।
6 ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਨੂੰ , ਉਹ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਲਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਕਬੂਤਰ
ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਘੁੱਗੀ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਵੇ। 7 ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਵਗਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਇਹੋ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ।
8 ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇ ਲਾ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ
ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਿਲਆਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

13
ਕੋੜਹ੍ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮ
1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਜੇ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਸੋਜ, ਜਾਂ ਪਪੜੀ, ਜਾਂ ਦਾਗ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਕੋੜਹ੍ ਵਰਗਾ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਜਾਜਕ
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਜਾਵੇ। 3 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ
ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਵਾਲ਼ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਗ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਿਦਸੇ
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ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਿਕ ਇਹ ਕੋੜਹ੍ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਖੇ। 4 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਗ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਿਚੱਟਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਿਦਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ਼
ਿਚੱਟੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਲੱਗ
ਰੱਖੇ। 5 ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਰੋਗ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖ।ੇ 6 ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ
ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਿਫੱਕਾ ਪੈ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਫੈਿਲਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਿਸਰਫ਼ ਪਪੜੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। 7 ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਦੁਆਰਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਪੜੀ ਉਸ ਦੀ
ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ
ਜਾਵੇ। 8 ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਪੜੀ
ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੋੜਹ੍ ਹੀ ਹੈ।
9 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ

ਕੋੜਹ੍ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। 10 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਸੋਜ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਿਚੱਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਿਚੱਟੇ
ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸੋਜ ਿਵੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, 11 ਤਾਂ
ਜਾਜਕ ਜਾਣੇ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋੜਹ੍ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਏ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਰੱਖੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। 12 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋੜਹ੍ ਿਕਸੇ ਦੀ
ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਿਕ ਜਾਜਕ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਿਕ ਰੋਗੀ ਦੇ ਿਸਰ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੋੜਹ੍ ਨੇ ਢੱਕ ਿਲਆ ਹੈ, 13 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਿਧਆਨ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਕੋੜਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਿਚੱਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। 14 ਪਰ
ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰੇ।
15 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਕੱਚੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋੜਹ੍ ਹੈ। 16 ਪਰ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਿਚੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ
ਆਵੇ। 17 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ
ਿਚੱਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ
ਠਿਹਰਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।
18 ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਫੋੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੋਵੇ, 19 ਅਤੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਿਚੱਟੀ ਸੋਜ, ਜਾਂ ਿਚੱਟਾ-ਲਾਲ ਦਾਗ
ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। 20 ਜਾਜਕ ਉਸ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਜ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ
ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਫੋੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਕੋੜਹ੍ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। 21 ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ
ਵੇਖੇ, ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਚੱਟੇ ਵਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ
ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਿਫੱਕਾ ਪੈ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ। 22 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਇਹ ਕੋੜਹ੍ ਦਾ
ਰੋਗ ਹੈ। 23 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਗ ਨਾ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਫੋੜੇ ਦਾ ਦਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ।
24 ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਜਲਣ ਦਾ ਦਾਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਜਲੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮ ਿਵੱਚ ਿਚੱਟਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਲ-ਿਚੱਟਾ ਦਾਗ ਹੋਵੇ,
25 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਦੇ ਵਾਲ਼ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ
ਿਦਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਣ ਦੇ ਦਾਗ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੋਇਆ ਕੋੜਹ੍ ਹੈ,
ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਇਹ ਕੋੜਹ੍ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। 26 ਪਰ
ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾਗ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
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ਿਚੱਟੇ ਵਾਲ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵ,ੇ
ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਿਫੱਕਾ ਪੈ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਅਲੱਗ ਰੱਖ,ੇ 27 ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਠਿਹਰਾਵੇ, ਇਹ ਕੋੜਹ੍ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। 28 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਗ ਚਮੜੀ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਫੱਕਾ ਪੈ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਸੋਜ ਜਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਦਾਗ ਜਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
29 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ
ਦਾੜਹ੍ੀ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਹੋਵੇ, 30 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਿਦਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲਾ
ਪੀਲਾ ਵਾਲ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ
ਦਾਦ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਿਸਰ ਜਾਂ ਦਾੜਹ੍ੀ ਉੱਤੇ ਕੋੜਹ੍ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। 31 ਪਰ
ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਦਾਦ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ
ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਾਲੇ ਵਾਲ਼ ਨਾ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ। 32 ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ
ਜੇ ਉਹ ਦਾਦ ਫੈਿਲਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਵਾਲ਼
ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾਦ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ
33 ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁੰਿਨਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਾ ਮੁੰਿਨਆ ਜਾਵੇ
ਿਜੱਥੇ ਦਾਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦਾਦ ਹੈ, ਹੋਰ
ਸੱਤ ਿਦਨ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ। 34 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦਾਦ
ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਦ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਿਦਸੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। 35 ਪਰ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਜਾਵੇ, 36 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ
ਦਾਦ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਪੀਲੇ ਵਾਲ਼
ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। 37 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਣ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਾਲੇ ਵਾਲ਼ ਆ ਗਏ
ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਦ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ।
38 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਿਚੱਟੇ ਦਾਗ
ਹੋਣ, 39 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾਗ ਘੱਟ ਿਚੱਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ
ਸਧਾਰਨ ਦਾਗ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।
40 ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਿਸਰ ਤੋਂ ਝੜ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੰਜਾ
ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। 41 ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਵਾਲ਼
ਝੜ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਗੰਜਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ
ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। 42 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਗੰਜੇ ਿਸਰ ਜਾਂ ਗੰਜੇ ਮੱਥੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਿਚੱਟਾ-ਲਾਲ ਿਜਹਾ ਫੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੰਜੇ ਿਸਰ ਜਾਂ ਉਸ
ਦੇ ਗੰਜੇ ਮੱਥੇ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੋਇਆ ਕੋੜਹ੍ ਹੈ। 43 ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸੋਜ ਉਸ ਦੇ ਗੰਜੇ ਿਸਰ ਜਾਂ ਉਸ
ਦੇ ਗੰਜੇ ਮੱਥੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਚੱਟੀ-ਲਾਲ ਿਜਹੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੋੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 44 ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋੜਹ੍ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਹੈ, ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ
ਰੋਗ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। 45 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋੜਹ੍ ਦਾ ਰੋਗ
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਨੰ ਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ “ਅਸ਼ੁੱਧ! ਅਸ਼ੁੱਧ!” ਪੁਕਾਿਰਆ
ਕਰੇ। 46 ਿਜੰਨੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰਹੇ, ਓਨੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਰਹੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵੱਸ,ੇ
ਉਸ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ।
ਬਸਤਰ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੋੜਹ੍
ਫੇਰ ਿਜਸ ਬਸਤਰ ਿਵੱਚ ਕੋੜਹ੍ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਨ ਦਾ
ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਤਾਨ ਦਾ, 48 ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਣਨੀ ਿਵੱਚ,
ਭਾਵੇਂ ਕਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੇ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੇ ਦੀ
47
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ਬਣੀ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ। 49 ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਿਕਸੇ ਕੱਪੜੇ
ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੇ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਣਨੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ
ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹਰਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਿਜਹਾ
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋੜਹ੍ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
50 ਜਾਜਕ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੋਗ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ। 51 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਰੋਗ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਣਨੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ
ਚਮੜੇ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਗ ਇੱਕ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋੜਹ੍ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਵਸਤੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। 52 ਉਹ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ , ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ
ਉੱਣਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਤਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ
ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ
ਕੋੜਹ੍ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇ।
53 ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਿਕ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ,
ਨਾ ਤਾਣੀ, ਨਾ ਉੱਣਨੀ, ਨਾ ਚਮੜੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ, 54 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ ਿਕ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਰੋਗ ਹੈ, ਧੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ। 55 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੋਗ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਗ
ਫੈਿਲਆ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜੀਂ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਗ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫੈਲਣ
ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ। 56 ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਗ ਕੁਝ ਿਫੱਕਾ ਪੈ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੱਪੜੇ
ਿਵੱਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਣਨੀ ਿਵੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਕੱਢ,ੇ 57 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਜਾਂ ਉੱਣਨੀ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੋਗ ਹੋਵੇ,
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇਵੀਂ। 58 ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਿਜਸ ਦੀ ਤਾਣੀ ਜਾਂ
ਉੱਣਨੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਜਦ
ਉਹ ਧੋਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਗ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ
ਧੋਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
59 ਿਕਸੇ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ
ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਣਨੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਕੋੜਹ੍
ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਹੋ
ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ।
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ਕੋੜਹ੍ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ
1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਕੋੜਹ੍ੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ
ਿਦਨ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ: ਉਹ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਜਾਵੇ
3 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋੜਹ੍ ਦਾ ਰੋਗ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, 4 ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ ਿਕ ਉਹ ਦੋ ਜੀਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਪੰਛੀ, ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਿਕਰਮਚੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਜੂਫ਼ਾ ਿਲਆਵੇ,
5 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ
ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵ,ੇ 6 ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਪੰਛੀ,
ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਿਕਰਮਚੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਜੂਫ਼ਾ ਇਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਡੋਬ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਵੱਗਦੇ ਪਾਣੀ
ਉੱਤੇ ਵੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ। 7 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੋੜਹ੍ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਤ ਵਾਰ ਿਛੜਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ ਅਤੇ
ਜੀਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਡਾ ਦੇਵੇ। 8 ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਮੁਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਆਵੇ ਪਰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰੇ।
*
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ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ, ਆਪਣੀ ਦਾੜਹ੍ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਵੱਿਟਆਂ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਮੁਨਾ ਦੇਵ,ੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ਼ ਮੁਨਾ ਦੇਵੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
10 ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਦੋ ਲੇ ਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੋਸ਼

ਰਿਹਤ ਲੇਲੀ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਹੋਏ ਏਫ਼ਾਹ*
ਦਾ ਿਤੰਨ ਿਤਹਾਈ ਿਹੱਸਾ ਮੈਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਿਲਆਵੇ। 11 ਤਦ
ਉਹ ਜਾਜਕ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਿਬਧੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਮੇਤ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ
ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇ। 12 ਤਦ ਜਾਜਕ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲੈ
ਕੇ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਵੇ।
13 ਉਹ ਉਸ ਲੇ ਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਢੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਜਾਜਕ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 14 ਜਾਜਕ
ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਿਸਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ
ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇ। 15 ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਪਾਉ ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇ, 16 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੀ
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਡੋਬ
ਕੇ ਉਸ ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੜਕੇ, 17 ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜਾਜਕ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸੱਜੇ
ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵੇ।
18 ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਲ ਜਾਜਕ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ। 19 ਜਾਜਕ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਵੇ। 20 ਤਦ
ਜਾਜਕ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ
ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
21 ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ
ਿਲਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਰਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਏਫ਼ਾਹ† ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਮੈਦਾ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਪਾਉ ਤੇਲ ਿਲਆਵੇ, 22 ਅਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ
ਿਲਆਵੇ ਜੋ ਉਹ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਹੋਵੇ। 23 ਅੱਠਵੇਂ
ਿਦਨ ਉਹ ਇਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ।
24 ਤਦ ਜਾਜਕ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਉ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਵੇ। 25 ਫੇਰ ਉਹ
ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵੇ। 26 ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇ, 27 ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਛੜਕੇ। 28 ਫੇਰ ਜਾਜਕ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ
ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਉੱਤੇ
ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵੇ, 29 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਜੋ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ।
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ਉਹ ਉਨਾਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹ
ਿਲਆ ਸਿਕਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, 31 ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਪੰਛੀ ਉਹ ਿਲਆ
ਸਿਕਆ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਨੂੰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ
ਜਾਜਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ।
32 ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋੜਹ੍ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ
ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ।
ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਫ਼ਫੂੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਿਨਯਮ
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ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 34 ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ
ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋੜਹ੍
ਦਾ ਰੋਗ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, 35 ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ
ਕੇ ਆਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ
ਹੈ। 36 ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਿਕ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਜੋ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਜਕ
ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। 37 ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ
ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਲ
ਖੋਖਲੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਿਵਖਾਈ
ਦੇਣ, 38 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ 39 ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਫੇਰ ਆਵੇ
ਅਤੇ ਵੇਖ,ੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ,
40 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਰੋਗ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। 41 ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਿਛਲਵਾ ਦੇਵੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਮੱਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਿਛੱਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। 42 ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਹੋਰ ਚੂਨਾ ਲੈ
ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਿਲੱਪੇ।
43 ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਿਛੱਲਣ ਅਤੇ ਿਲੱਪਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲੇ, 44 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਆ
ਕੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ
ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋੜਹ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। 45 ਉਹ
ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਵਾ
ਦੇਵੇ। 46 ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਵੜੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 47 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਲੰਮਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਵੇ।
48 ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ
ਜੇਕਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਿਲੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਫੈਿਲਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰੋਗ
ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 49 ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ
ਦੋ ਪੰਛੀ, ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਿਕਰਮਚੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਜੂਫ਼ਾ ਲਵੇ।
50 ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
ਿਵੱਚ ਵੱਢੇ। 51 ਤਦ ਉਹ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਜੂਫ਼ਾ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ
ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਹੂ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੋਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ
ਿਛੜਕੇ। 52 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਹੂ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ, ਜੀਉਂਦੇ
ਪੰਛੀ, ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਜੂਫ਼ੇ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਸ
ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। 53 ਪਰ ਉਸ ਜੀਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਡਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਦ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
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54 ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਕੋੜਹ੍ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਾਦ ਲਈ ਇਹੋ ਿਬਵਸਥਾ
ਹੈ, 55 ਕੱਪਿੜਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋੜਹ੍, 56 ਅਤੇ ਸੋਜ, ਪੱਪੜੀ, ਅਤੇ
ਦਾਗ ਦੇ ਲਈ 57 ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋੜਹ੍ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ।
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ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਰ੍ਮੇਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਮੇਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।
3 ਭਾਵੇਂ ਪਰ੍ਮੇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਵੀ
ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। 4 ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਿਜੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪਰ੍ਮੇਹ ਵਾਲਾ ਲੇਟੇ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ। 5 ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਿਵਛਾਉਣੇ ਨੂੰ ਛੂਹੇ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵ,ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਰਹੇ। 6 ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਮੇਹ
ਵਾਲਾ ਬੈਿਠਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵ,ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 7 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਪਰ੍ਮੇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੂਹੇ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵ,ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਰਹੇ। 8 ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਪਰ੍ਮੇਹ ਦਾ ਰੋਗੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵ,ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ।
9 ਿਜਹੜੀ ਕਾਠੀ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਮੇਹ ਵਾਲਾ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। 10 ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਿਜਹੜੀ ਪਰ੍ਮੇਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਉਹ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਅਿਜਹੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵ,ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ।
11 ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਮੇਹ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਏ ਛੂਹ ਲਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵ,ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ
ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 12 ਉਸ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਮੇਹ ਵਾਲਾ
ਛੂਹੇ, ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ
ਜਾਣ।
13 ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਮੇਹ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰ੍ਮੇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਤ ਿਦਨ ਿਗਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਨਹਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਅਤੇ
ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਦੋ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੇ
ਦੇਵ।ੇ 15 ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ
ਪਰ੍ਮੇਹ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ।
16 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀਰਜ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ
ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 17 ਅਤੇ ਿਜਸ
ਿਕਸੇ ਬਸਤਰ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀਰਜ ਪਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਿਹਣ। 18 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਿਕਸੇ
ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀਰਜ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਿਹਣ।
19 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਮੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰ੍ਮੇਹ ਿਵੱਚ
ਲਹੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 20 ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਰਹੇ ਤਦ ਤੱਕ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੰਮੀ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ
ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਭ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ। 21 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ
ਦੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵ,ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 22 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਿਜਸ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 23 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਛੂਹੇ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਲਹੂ ਲੱਿਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 24 ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ
1 ਯਹੋਵਾਹ
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ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਿਵਛਾਉਣੇ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰੇ।
25 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਿਨਯੁਕਤ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਹੂ
ਵੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਤਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 26 ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪਰ੍ਮੇਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੰਮੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ
ਿਵਛਾਉਣੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਠਿਹਰਣ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ,
ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ। 27 ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰੇ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ
ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 28 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਮੇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨ ਿਗਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
29 ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਦੋ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ।
30 ਤਦ ਜਾਜਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਮ
ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਮੇਹ ਦੀ
ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ।
31 ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੋਂ
ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰ ਨਾ ਜਾਣ।
32 ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਮੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਵੀਰਜ ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, 33 ਅਤੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਮੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਜੋ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਹੈ।

16
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ
ਵੇਲੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਪਿਵੱਤਰ
ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, 2 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੋ
ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰ ਨਾ
ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ
ਹੋਵਾਂਗਾ। 3 ਜਦ ਹਾਰੂਨ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ
ਜੁਆਨ ਬਲ਼ਦ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ
ਭੇਟ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇ। 4 ਉਹ ਕਤਾਨ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕੁੜਤਾ,
ਕਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗਰੱਖਾ, ਕਤਾਨ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਅਤੇ ਕਤਾਨ ਦੀ ਪਗੜੀ
ਪਿਹਨ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਨੇ । 5 ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮੇਮਣੇ ਅਤੇ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਲਵੇ। 6 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ , ਜੋ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ। 7 ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੋਨਾਂ
ਮੇਮਿਣਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇ। 8 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੱਕਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀਆਂ
ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਦੇ ਲਈ।
9 ਿਜਸ ਬੱਕਰੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਰਚੀ ਿਨੱਕਲੇ , ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ। 10 ਪਰ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਿਜਸ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਲਈ ਪਰਚੀ ਿਨੱਕਲੀ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਜੀਉਂਦਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕਰ ਕੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
1 ਿਜਸ

ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 16:27
11 “ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਿਲਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਧੂਪਦਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ
ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਮਹੀਨ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੁਗੰਧ ਧੂਪ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਲੈ ਆਵੇ। 13 ਉਹ ਉਸ ਧੂਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇ,
ਤਾਂ ਜੋ ਧੂਪ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ,
ਢੱਕ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। 14 ਤਦ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਲਹੂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਿਛੜਕੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ
ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੜਕੇ।”
15 “ਫੇਰ ਉਹ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਹੈ, ਵੱਢੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਲਹੂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅਰਥਾਤ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਛੜਕੇ।” 16 ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 17 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰੂਨ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨੱਕਲੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਜਾਵੇ। 18 ਫੇਰ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਛੜਕੇ।
19 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਹੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ
ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਛੜਕੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇ।

ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ ਬੱਕਰਾ
20 ਜਦ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਿਲਆਵੇ, 21 ਅਤੇ

ਹਾਰੂਨ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। 22 ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਕਸੇ ਉਜਾੜ ਸਥਾਨ
ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਛੱਡ
ਦੇਵੇ। 23 ਤਦ ਹਾਰੂਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਕਤਾਨੀ
ਬਸਤਰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਿਹਨੇ ਸਨ,
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। 24 ਫੇਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਬਸਤਰ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ
ਕਰੇ। 25 ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਸਾੜੇ। 26 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ
ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ
ਫੇਰ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਵੇ। 27 ਉਹ ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲ਼ਦ
ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ , ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ
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ਦੇਵੇ। 28 ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਵੇ।
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ ਮੰਨਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਠਿਹਰੇ, ਿਕ ਸੱਤਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਦਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ ਹੋਵੇ,
ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸੇ
ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੋ। 31 ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਂ-ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ
ਿਬਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। 32 ਿਜਸ ਦਾ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ
ਜਾਜਕ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਤਾਨ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਨੇ ।
33 ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ।
34 “ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਠਿਹਰੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੋ।” ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
29 “ਇਹ
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ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ
1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਖ, ਿਜਸ ਕੰਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ:
3 ਜੇਕਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬਲ਼ਦ, ਜਾਂ
ਲੇਲਾ, ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਢੇ, 4 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਿਲਆਵੇ, ਤਾਂ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੂਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ। ਉਸ ਨੇ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ। 5 ਇਸ ਿਬਧੀ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਿਲਆਉਣ। 6 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਿਛੜਕੇ
ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾੜੇ। 7 ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬੱਕਿਰਆਂ* ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ
ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਉਣ। ਇਹ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੋਵੇਗੀ।
8 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਿਜਹੜਾ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਜਾਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, 9 ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਿਲਆਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ
ਜਾਵੇ।
10 ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਲਹੂ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਹੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। 11 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
*
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ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲਹੂ
ਨਾ ਖਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ
ਖਾਵੇ।
13 ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਨਾਂ
ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ
ਡੋਲ ਕੇ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਵੇ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਾਣ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸ ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ। 15 ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਰਆ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ, ਉਹ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰੇਗਾ। 16 ਪਰ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਨਹਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸੇ ਦੇ
ਜੁੰਮੇ ਹੈ।
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ਵਰਿਜਤ ਯੋਨ ਸੰਬੰਧ
1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਖ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। 3 ਤੁਸੀਂ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਨਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਿਜੱਥੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। 4 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਹੀ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। 5 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ
ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਿਜਹੜਾ ਇਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹ ਇਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
6 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼
ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 7 ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ
ਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ। 8 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਦਾ
ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਹੈ। 9 ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੌਤੇਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ। 10 ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੋਤਰੀ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। 11 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌਤੇਲੀ
ਭੈਣ ਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। 12 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼
ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। 13 ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀ
ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। 14 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ
ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਜਾਵੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ
ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਹੈ। 15 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਉਹ
ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ।
16 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ
ਭਰਾ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਹੈ। 17 ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ
ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੋਤਰੀ
ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਿਲਆਵੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ
ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। 18 ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼
ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਨਾ ਿਵਆਹਵੀਂ ਜਦ ਿਕ ਤੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਅਜੇ
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ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ। 19 ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਾਰਨ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ
ਜਾਵੀਂ। 20 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੀਂ। 21 ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਮੋਲਕ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਾਵੀਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਂ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 22 ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਿਕਸੇ ਪੁਰਖ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਇਹ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। 23 ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ
ਇਸਤਰੀ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਗ
ਕਰਵਾਏ, ਇਹ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ।
24 ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ
ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ,
25 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਗਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 26 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ
ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੇ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ
ਹੀ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 28 ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਗਲ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਨ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਗਲ ਦੇਵੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ
ਕੰਮ ਕਰੋ। 29 ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ। 30 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉੱਥੇ
ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।

19
ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਯਮ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾਂ। 3 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। 4 ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਮੂਰਤਾਂ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।
5 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ
ਚੜਹ੍ਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂ।
6 ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਓ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਉਸੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਿਦਨ ਵੀ ਖਾਓ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਬਿਚਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇ। 7 ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਵੀ ਖਾਧਾ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਿਘਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
8 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ।
9 ਫੇਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵੱਢਣਾ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਿਸੱਿਟਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਗਣਾ। 10 ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾਣਾ ਨਾ ਤੋੜੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ
ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕੀਂ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ
ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾਂ।
1 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
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11 ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਛਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। 12 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
13 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨਾਲ ਛੱਲ ਨਾ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ
ਨੂੰ ਲੁ ੱਟੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ
ਨਾ ਰਹੇ। 14 ਤੂੰ ਬਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਠਕਰ
ਿਖਲਾਵੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੀਂ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
15 ਤੁਸੀਂ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿਨਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੰਗਾਲ
ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਲਹਾਜ਼ ਕਰੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੀਂ। 16 ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਚੁਗਲਖ਼ੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਿਫਰੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਵੀਂ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ।
17 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੀਂ। ਤੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਤੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰੀਂ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
19 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਵੱਖਰੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਿਮਲਾਵੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ
ਦੋ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜੀਂ ਅਤੇ ਕਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਨ ਦਾ ਬਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਾਵੀਂ।
20 ਫੇਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਦਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਿਕਸੇ
ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 21 ਉਹ ਪੁਰਖ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵੇ, 22 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ, ਤਦ ਉਹ ਪਾਪ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
23 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ
ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁੰਨਤੀ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਖਾਧੇ ਨਾ ਜਾਣ। 24 ਪਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਠਿਹਰੇ। 25 ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਲ ਿਮਲੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।
26 ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ-ਟੋਹਣੇ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹੂਰਤ ਵੇਖਣਾ। 27 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ
ਿਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਨਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜਹ੍ੀ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਿਵਗਾੜਨਾ। 28 ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਚੀਰਨਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ।
29 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ
ਕਰਨਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਧਰਤੀ ਵੇਸਵਾਵਤੀ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ ਅਤੇ
ਦੇਸ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। 30 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
31 ਤੁਸੀਂ ਝਾੜਾ-ਫੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।
32 ਤੁਸੀਂ ਧੌਿਲਆਂ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ।
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
33 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਵੱਸ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਾ। 34 ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਦੇਸੀ ਤੁਹਾਡੇ
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ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।
35 ਤੁਸੀਂ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਨਾਪਣ ਿਵੱਚ, ਤੋਲਣ ਿਵੱਚ ਜਾਂ
ਿਮਣਨ ਿਵੱਚ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। 36 ਸੱਚੀ ਤੱਕੜੀ, ਸੱਚੇ ਵੱਟੇ, ਸੱਚਾ
ਟੋਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਕੁੱਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ।
37 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।

20
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀਂ, ਿਜਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਨਾਂ
ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੋਲਕ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ। ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ। 3 ਮੈਂ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ
ਕਰਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤੇ ਮੋਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 4 ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ
ਲੋਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੋਲਕ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ,
5 ਤਦ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਬਣਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ
ਕੇ ਮੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕਰ
ਿਦਆਂਗਾ।
6 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਝਾੜਾ-ਫੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਜਾਂ ਭੂਤ ਕੱਢਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਿਵਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ।
7 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੇ
ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। 8 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 9 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾਂ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਿਰਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ
ਖੂਨ ਉਸੇ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇ।
10 ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। 11 ਿਜਹੜਾ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਉਘਾਿੜਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇ। 12 ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰੇ
ਜਾਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਹੀ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇ। 13 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਖੂਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇ। 14 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। 15 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ
ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ
ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਾ। 16 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ
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ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਗ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ
ਹੋਵੇ।
17 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੱਕੀ
ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਤੇਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ
ਵੀ ਉਸਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵੱਢੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼
ਉਘਾਿੜਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵ।ੇ 18 ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਉਘਾੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ
ਸੁੰਬ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਸੁੰਬ ਖੁਲਵਾਇਆ,
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ। 19 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੀ
ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇ। 20 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਉਘਾਿੜਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਮਰਨਗੇ। 21 ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਘਣਾਉਣੀ ਗੱਲ
ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਉਘਾਿੜਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਬੇ-ਔਲਾਦ ਰਿਹਣਗੇ।
22 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਗਲ ਨਾ ਦੇਵ।ੇ
23 ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 24 ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣੋਗੇ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਸ ਿਜੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ,
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ
ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੇਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ
ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਘਸਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਾ। 26 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੋਵੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
27 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਝਾੜਾ-ਫੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ
ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ
ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ
ਜਾਜਕ ਹਨ, ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੇ,
2 ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ,
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਧੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ, 3 ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋ
ਜਾਵੇ। 5 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨਾ ਮੁਨਾਉਣ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਾੜਹ੍ੀ ਦੇ ਿਸਰੇ
ਮੁਨਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰੇ ਲਗਵਾਉਣ।* 6 ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ
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ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਰਿਹਣ। 7 ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੇਸਵਾ ਜਾਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਇਸਤਰੀ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਿਤਆਗੀ
ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਿਵਆਹੁਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ। 8 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਜਾਣੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ। 9 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਜਾਜਕ ਦੀ ਧੀ ਵੇਸਵਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ।
10 ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਸਤਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਥਾਿਪਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਨੰ ਗਾ ਨਾ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜੇ। 11 ਉਹ ਿਕਸੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ
ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। 12 ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਸਹ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 13 ਉਹ ਕੁਆਰੀ
ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਆਹ ਕਰੇ। 14 ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਵਧਵਾ, ਜਾਂ ਛੱਡੀ
ਹੋਈ, ਜਾਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਜਾਂ ਵੇਸਵਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਆਹ
ਕਰੇ। 15 ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
16 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 17 ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ,
ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਵੇ।
18 ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਨਾ, ਭਾਵੇਂ
ਲੰਗੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਿਜਸ ਦਾ ਨੱਕ ਫੀਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਜਾਂ ਿਜਸ ਦੀ ਲੱਤ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ,
19 ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਜਾਂ ਹੱਥ ਟੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, 20 ਜਾਂ ਕੁੱਬਾ, ਜਾਂ
ਮਧਰਾ ਜਾਂ ਭੈਂਗਾ ਜਾਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦਾਦ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਲ
ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। 21 ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵੇ।
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਰੋਟੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵੇ। 22 ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਵੇ, 23 ਪਰ ਉਹ ਪਰਦੇ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ
ਹਾਂ।
24 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ।
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ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਆਖ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਲੱਗ
ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
3 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਅੱਿਗਓਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ।
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
1 ਯਹੋਵਾਹ
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4 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋੜਹ੍ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰ੍ਮੇਹ ਹੋਵੇ,
ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਖਾਵੇ। ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਿਜਸ ਦਾ ਵੀਰਜ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੋਵੇ,
5 ਜਾਂ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਿਕਉਂ ਨਾ
ਹੋਵੇ, 6 ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਉਹ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹਾਵੇ, ਤਦ
ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵੇ। 7 ਜਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। 8 ਿਜਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਮਰ ਜਾਵੇ,
ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਿੜਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
9 ਇਸ ਲਈ ਜਾਜਕ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 10 ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਨਾ ਖਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
ਕੋਈ ਨੌ ਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ। 11 ਪਰ
ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਜੰਿਮਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 12 ਜੇਕਰ
ਜਾਜਕ ਦੀ ਧੀ ਿਕਸੇ ਪਰਾਏ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ। 13 ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ
ਦੀ ਧੀ ਿਵਧਵਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ
ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ
ਪਰਾਇਆ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ।
14 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਿਮਲਾ ਕੇ ਜਾਜਕ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੇਵੇ। 15 ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਨਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰਨ। 16 ਉਹ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਖੁਆ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਬਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਿਲਆਉਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਬਲੀਦਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।
17 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 18 ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, 19 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਲ਼ਦਾਂ, ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਨਰ ਚੜਹ੍ਾਓ। 20 ਪਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਏ,
ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ
ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਵੇ,
ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਬਲ਼ਦਾਂ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵੇ,
ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। 22 ਿਜਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਿਜਸ ਦੇ
ਅੰਗ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੁਹਕੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦਾਦ ਜਾਂ
ਖੁਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ, ਨਾ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ। 23 ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਬਲ਼ਦ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂ
ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
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ਪਰ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
24 ਿਜਸ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ
ਜਾਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ,
ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ। 25 ਇਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
26 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 27 ਜਦ ਕੋਈ ਬਲ਼ਦ,
ਜਾਂ ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ
ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਭਾਵੇਂ ਗਾਂ ਹੋਵੇ,
ਭਾਵੇਂ ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੱਢੀਂ। 29 ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ
ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ। 30 ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
31 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 32 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 33 ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
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ਖ਼ਾਸ ਪਰਬਾਂ ਲਈ ਿਬਧੀਆਂ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਲਈ
ਿਨਯੁਕਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹਨ, 3 ਛੇ ਿਦਨ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ ਿਦਨ ਮਹਾਂ-ਸਬਤ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਦਾ
ਿਦਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਬਤ ਹੈ।
ਪਸਾਹ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ
ਿਗਣਤੀ 28:16-25
4 “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ,
5 ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਧਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਸਾਹ
ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ। 6 ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। 7 ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਕਰਨਾ,
ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। 8 ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ।”
9 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 10 “ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਆਖ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਲਾ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਲਆਉਣਾ। 11 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਤ
ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਹਲਾਵੇ। 12 ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਲੇ ਨੂੰ
ਿਹਲਾਓ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਲੇਲਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ। 13 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਏਫ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋ ਦੱਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਰਲੇ
ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ
ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਕੁੱਪੇ
*
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ਦੀ ਚੁਥਾਈ* ਦਾਖਰਸ ਹੋਵੇ। 14 ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਟ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਿਲਆਓ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰੇ
ਿਸੱਟੇ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸ
ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੋਵ।ੇ ”
ਪਿਹਲੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪਰਬ
ਿਗਣਤੀ 28:26-31
15 “ਫੇਰ ਉਸ ਸਬਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਹਲਾਉਣ
ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਪੂਲਾ ਿਲਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਬਤ ਿਗਣ ਲੈਣਾ।
16 ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਬਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਿਦਨ ਿਗਣ
ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ।
17 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਏਫ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਦਸਵੇਂ ਿਹੱਸੇ
ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਿਲਆਉਣਾ, ਉਹ
ਖ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਉਪਜ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਹੈ। 18 ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਸਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਸੱਤ ਲੇਲੇ, ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਤਰੇ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ। ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ, ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਲਈ
ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇ। 19 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ
ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਲੇਲੇ
ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ। 20 ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਨਾਂ ਲੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲੇ
ਫਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਮੇਤ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਹਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ।
21 ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਕਰਨਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸ-ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ
ਿਬਧੀ ਠਿਹਰੇ।
22 “ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਖੇਤ ਦੇ ਬੰਿਨਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵੱਢਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਿਸੱਿਟਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ
ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।”
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਬ
ਿਗਣਤੀ 29:1-6
23 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 24 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਮਹਾਂ-ਸਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਕਰਨਾ। 25 ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ
ਕਰਨਾ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ।”
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ
ਿਗਣਤੀ 29:7-11
26 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 27 “ਇਸੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ
ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਿਦਨ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ।
28 ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 29 ਉਸ ਿਦਨ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵ,ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ
ਜਾਵੇ। 30 ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। 31 ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ
ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਠਿਹਰੇ। 32 ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਂ-ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੌ ਵੇਂ ਿਦਨ
ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਿਦਨ ਮੰਨਣਾ।”
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ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬ
ਿਗਣਤੀ 29:12-40
33 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 34 “ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਖ ਿਕ ਇਸੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਹੋਵ।ੇ 35 ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। 36 ਸੱਤ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ, ਅੱਠਵੇਂ
ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ
ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਭਾ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਉਸ
ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ।”
37 “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬ ਇਹ ਹੀ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ ਅਰਥਾਤ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਿਨਯੁਕਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 38 ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ,
ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਬਤ ਨੂੰ
ਮੰਨਣਾ।
39 “ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ
ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਬ
ਮਨਾਉਣਾ। ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਸਬਤ ਅਤੇ ਅੱਠਵਾਂ ਿਦਨ ਵੀ ਸਬਤ ਹੋਵੇ।
40 ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਖਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ
ਟਾਹਣੀਆਂ, ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਬੇਦਮਜਨੂੰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਤ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ। 41 ਹਰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਠਿਹਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਇਸ
ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। 42 ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ,
ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਹਨ, ਉਹ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ,
43 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਜਾਣਨ, ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।”
44 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਯੁਕਤ ਪਰਬਾਂ
ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ।
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ਪਿਵੱਤਰ ਦੀਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ
ਕੂਚ 27:20, 21
1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਦੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਲਈ ਉਹ ਨਪੀੜ ਕੇ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ
ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਸਦਾ
ਜਗਦਾ ਰਹੇ। 3 ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਖੀ ਦੇ ਪਰਦੇ* ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ
ਿਬਧੀ ਠਿਹਰੇ। 4 ਉਹ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਦੀਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇ।
ਭੇਟ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ
ਮੈਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵੀਂ, ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਰੋਟੀ ਿਵੱਚ ਏਫ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋ ਦਹਾਈ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇ। 6 ਤਦ ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕਇੱਕ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਂ। 7 ਤੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਲੁ ਬਾਨ ਰੱਖੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇ। 8 ਹਰੇਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦਾ ਨੇ ਮ ਹੈ। 9 ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ
5 ਤੂੰ

*

24:3 ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਰਦਾ

ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 25:6

ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਕਰਕੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।
ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਿਜਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਿਮਸਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਝਗੜਨ ਲੱਗ,ੇ 11 ਅਤੇ ਉਸ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਕਰਕੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ।
ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ “ਸਲੂ ਮੀਥ” ਸੀ, ਜੋ ਦਾਨ ਦੀ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਦਬਰੀ
ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 12 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਿਖਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਲੈਣ।
13 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 14 “ਿਜਸ ਨੇ ਕੁਫ਼ਰ
ਬਿਕਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ, ਤਦ ਸਾਰੀ
ਮੰਡਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। 15 ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲੇ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕੇ। 16 ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਿਨਸੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ, ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਹੋਵੇ। ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।
17 “ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ। 18 ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਪਸ਼ੂ ਦੇਵੇ। 19 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 20 ਸੱਟ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਸੱਟ, ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ, ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ
ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
21 ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇਵੇ, ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ, ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 22 ਤੁਸੀਂ ਹਰ
ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਤਰਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਵੇ,
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾਂ।”
23 ਤਦ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ
ਕੁਫ਼ਰ ਬਿਕਆ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
10
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ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ: ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਲ
ਿਬਵਸਥਾ 15:1-11
1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਨਈ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਦ ਉਸ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਦਆ ਕਰਨਾ। 3 ਛੇ ਸਾਲ
ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਬੀਜੀਂ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਦੀ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਂ। 4 ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਮਿਲਆ
ਕਰੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਬੀਜੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਖਾਂ ਦੀ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰੀਂ। 5 ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਗ ਪਵੇ,
ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਵੱਢੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦਾਖ਼ਾਂ
ਤੋੜੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। 6 ਧਰਤੀ
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ਦੇ ਸਬਤ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਦਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਲਈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਮਲੇਗਾ। 7 ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਹੀ ਿਮਲੇਗਾ।
ਜੁਬਲੀ (ਅਨੰ ਦ) ਦਾ ਸਾਲ

8 ਤੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਤ ਸਬਤ ਿਗਣ ਲਵੀਂ ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਸੱਤ ਸਾਲ

ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸਬਤਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਣੰਜਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
9 ਤਦ ਤੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਅਨੰ ਦ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਵਜਾਵੀਂ।
10 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਅਨੰ ਦ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਿਨੱਜਭੂਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। 11 ਉਹ
ਪੰਜਾਹਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੰ ਦ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੀਜਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਉੱਗ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀਆਂ
ਦਾਖਾਂ ਤੋੜਨਾ। 12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਨੰ ਦ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵ।ੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ।
13 ਇਸ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ
ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। 14 ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਚੇ
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। 15 ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਿਜੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਠਿਹਰਾ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇਚ।ੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੂੰ ਉਸ
ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਵੀਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਘਟਾਵੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਵੇਚੇਗਾ। 17 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇ ਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।
ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਰਹੋਗ।ੇ 19 ਉਹ ਧਰਤੀ
ਆਪਣਾ ਫਲ ਉਪਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਰਹੋਗ।ੇ 20 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਿਕ ਸੱਤਵੇਂ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗ,ੇ ਵੇਖ,ੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗ,ੇ 21 ਤਦ ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਿਜਹੀ ਬਰਕਤ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕ ਧਰਤੀ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਲ
ਉਪਜਾਵੇਗੀ। 22 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਬੀਜੋਗੇ ਅਤੇ ਨੌ ਵੇਂ
ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿਹਲੀ ਫ਼ਸਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗ।ੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨੌ ਵੇਂ
ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਜ ਨਾ ਿਮਲੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਪਜ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ
ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗ।ੇ
18 ਇਸ

ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵੇਚੀ ਨਾ ਜਾਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। 24 ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ।
25 ਜੇ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵੇ ਜੋ ਉਸ
ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੇਚੀ ਸੀ। 26 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੁਡਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਜਾਵੇ, 27 ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਕੇ
ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
23 ਧਰਤੀ
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ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 28 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਲ
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਛੁੱਟ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗੀ।
29 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਘਰ ਵੇਚੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 30 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਛੁਡਾਇਆ
ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਘਰ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਮੁੱਲ
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਪਰ ਉਨਾਂ
ਿਪੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। 32 ਫੇਰ ਵੀ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਨੱਜ-ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ , ਲੇਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਮੇਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 33 ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੇਵੀ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਨਾ
ਛੁਡਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਿਚਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਹੋਵ,ੇ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਹੈ।
34 ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨਾ
ਜਾਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ।
ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ
ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਂ, ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਹੁਣੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਰਹੇ। 36 ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਿਵਆਜ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਲਵੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ। 37 ਤੂੰ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਿਵਆਜ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਉਸ
ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਖਲਾਵੀਂ। 38 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ।
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ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦਾਸ ਵਰਗੀ
ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਵਾਈਂ। 40 ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਹੁਣੇ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, 41 ਅਤੇ ਫੇਰ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਟੱਬਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਿਨੱਜ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। 42 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਾਸ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ
ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਾਸਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵੇਚੇ ਨਾ ਜਾਣ। 43 ਤੂੰ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇ ਰ ਨਾ ਕਰੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੀਂ। 44 ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਣ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ। 45 ਉਨਾਂ ਓਪਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਣ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ
ਮੁੱਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ। 46 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾ
ਸਕੋਗੇ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ
ਦਾਸ ਬਣਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇ ਰ ਨਾ ਕਰਨਾ।
47 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਓਪਰਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ
ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਓਪਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹੱਥ
ਵੇਚ ਦੇਵੇ, 48 ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਵਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ
39 ਜੇਕਰ
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ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵੇ। 49 ਉਸ
ਦਾ ਚਾਚਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵੇ।
50 ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੇਖਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਕਣ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠਿਹਰਾਵੇ। 51 ਜੇਕਰ ਅਨੰ ਦ ਦੇ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਿਜਸ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੇਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ, 52 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੇਖਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵ।ੇ 53 ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਰਹੇ, ਿਜਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਠਿਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇ ਰ ਨਾ ਕਰੇ।
54 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਡਾਇਆ ਨਾ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ
ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। 55 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ
ਦਾਸ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।
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ਹੁਕਮ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ
ਿਬਵਸਥਾ 7:12-24; 28:1-14
1 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਜਾਂ ਥੰਮਹ੍ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਥਾਿਪਤ
ਕਰਨਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। 2 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
3 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, 4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਮੀਂਹ ਵਰਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਉਪਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਫਲ ਉਗਾਉਣਗੇ। 5 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਾਹੁੰਦੇ
ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਾਖਾਂ ਤੋੜੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹੋਗ।ੇ
6 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰ ਮੇ ਪਓਗੇ ਪਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ।
7 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਿਡੱਗਣਗੇ। 8 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖ ਸੌ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੌ ਮਨੁੱਖ
ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਿਡੱਗਣਗੇ। 9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਫਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ ਕਾਇਮ
ਰੱਖਾਂਗਾ। 10 ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋਗੇ। 11 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਾ
ਸਮਝੇਗਾ। 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਵੋਗੇ। 13 ਮੈਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੌਣ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ
ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਿਬਵਸਥਾ 28:15-68
*
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14 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਹੁਕਮਾਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਗੇ, 15 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗ
ਿਦਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਨਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦਓ, 16 ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਰ, ਲਾ-ਇਲਾਜ਼ ਰੋਗ
ਅਤੇ ਤਾਪ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। 17 ਮੈਂ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਢੇ
ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਭੱਜੋਗ।ੇ 18 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਗੁਣਾ
ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। 19 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਰਾਵਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ
ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਵਰਗੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 20 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਿਵਅਰਥ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨਾ ਉਪਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਲ ਨਾ ਉਗਾਉਣਗੇ।
21 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚਲਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਬਵਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। 22 ਮੈਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਘੱਲਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਗਣਤੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
23 ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ
ਨਾ ਸੁਧਰੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹੋ, 24 ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਚੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਗੁਣਾ
ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। 25 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹੀ ਤਲਵਾਰ
ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਮੇਰਾ ਨੇ ਮ ਤੋੜਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਬਵਾਂ ਘੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਓਗੇ।
26 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਢਾਹ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦਸ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤੰਦੂਰ ਿਵੱਚ ਪਕਾਉਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ
ਖਾਓਗੇ ਪਰ ਰੱਜੋਗੇ ਨਹੀਂ।
27 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੀ ਚੱਲੋ, 28 ਤਦ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਢੇ ੋਧ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ। 29 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਓਗੇ। 30 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ
ਥਾਵਾਂ* ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰੇਗਾ। 31 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ
ਕਰਾਂਗਾ। 32 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਵਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੈਰੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ
ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ। 33 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਿਵਰਾਨ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। 34 ਫੇਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ
ਦੇਸ਼ ਉਜਾੜ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਹੋਗ,ੇ
ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬਤ ਦਾ ਅਨੰ ਦ ਮਾਣੇਗਾ, ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰ ਦ ਮਾਣੇਗਾ। 35 ਜਦ
ਤੱਕ ਉਹ ਿਵਰਾਨ ਰਹੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸੀ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਤਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।
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36 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਜੀਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਿਢੱਲੇ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਿਤਆਂ ਦੀ
ਖੜਕਾਰ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭੱਜਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ
ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ
ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ। 37 ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ
ਦੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। 38 ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਨਗਲ ਜਾਵੇਗਾ, 39 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
40 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੱਲੇ 41 ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ
ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਸੁੰਨਤੀ
ਿਦਲ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ
ਮੰਨ ਲੈਣ, 42 ਤਦ ਿਜਹੜਾ ਨੇ ਮ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਨੇ ਮ
ਮੈਂ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। 43 ਉਹ ਦੇਸ਼
ਵੀ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੱਿਡਆ ਜਾ ਕੇ ਿਵਰਾਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਵਰਾਨ
ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰ ਦ ਮਾਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ
ਬਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ
ਲੱਗੀਆਂ। 44 ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨਾਂ ਤੋਂ
ਅਿਜਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਸੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। 45 ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਖਾਤਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ,
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
46 ਜੋ ਿਬਧੀਆਂ, ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹਨ।
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ਖ਼ਾਸ ਸੁੱਖਣਾ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ
ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 3 ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਵੀਹ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਹ ਸ਼ਕੇਲ* ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਹੋਵੇਗਾ,
4 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਤੀਹ ਸ਼ਕੇਲ ਹੋਵੇ। 5 ਜੇਕਰ
ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ
ਮੁੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀਹ ਸ਼ਕੇਲ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਲਈ ਦਸ ਸ਼ਕੇਲ ਹੋਵੇ।
6 ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸ਼ਕੇਲ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ
ਿਤੰਨ ਸ਼ਕੇਲ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। 7 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਠ ਸਾਲ
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪੰਦਰਾਂ ਸ਼ਕੇਲ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸ ਸ਼ਕੇਲ ਹੋਵੇਗਾ।
8 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਾਜਕ ਦਾ ਠਿਹਰਾਇਆ
1
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ਹੋਇਆ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਠਿਹਰਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਠਿਹਰਾਵੇ।
9 ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਉਹ
ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਵਟਾਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾੜਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਮਾੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਗਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਠਿਹਰਨਗੇ। 11 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਿਜਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਲਆਵੇ। 12 ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ
ਮੁੱਲ ਠਿਹਰਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਜਾਜਕ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਨਾਂ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ
ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ
ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ।
14 ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਘਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ
ਜਾਂਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਠਿਹਰਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਮੁੱਲ ਜਾਜਕ ਠਿਹਰਾਵੇ,
ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਨਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅਰਪਣ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ
ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਉਸੇ ਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ।
16 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ-ਭੂਮੀ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਟੋਪ†ੇ ਜੌਂਵਾਂ ਦੇ ਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਹ
ਸ਼ਕੇਲ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। 17 ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇਰੇ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵ।ੇ
18 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਪਣ
ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਾਤ
ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਜਾਵੇ। 19 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ
ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ
ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਦ ਉਹ ਖੇਤ ਉਸੇ ਦਾ ਠਿਹਰੇਗਾ। 20 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ
ਖੇਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। 21 ਪਰ
ਜਦ ਉਹ ਖੇਤ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਸੁੱਖੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਾਜਕ ਦਾ
ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
22 ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਖੇਤ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਨਾ ਹੋਵੇ, 23 ਤਦ ਜਾਜਕ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਲ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਣ
ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵ।ੇ 24 ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਖੇਤ ਉਸੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁੱਲ
ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਿਜਸ ਦੀ ਿਨੱਜ-ਭੂਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ
ਉਸੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 25 ਜਾਜਕ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ
ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ - ਸ਼ਕੇਲ
ਵੀਹ ਿਗਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ।‡
26 ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਿਹਲੌ ਠੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਲ਼ਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ
ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। 27 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ
ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਜਕ
ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਪਾ
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ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਛੁਡਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਿਚਆ ਜਾਵੇ।
28 ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ,ੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ-ਭੂਮੀ ਦਾ ਖੇਤ ਹੋਵੇ, ਅਿਜਹੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ
ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ। 29 ਮਨੁੱਖਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਛੁਡਾਏ ਨਾ
ਜਾਣ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ।
30 ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਸਵੰਧ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ
ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 31 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਛੁਡਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ
ਦੇ ਦੇਵੇ। 32 ਸਾਰੇ ਵੱਗ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਸੋਟੇ ਹੇਠ ਲੰਘਾਏ ਜਾਣ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 33 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛਾਂਟੇ, ਿਕ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਛੁਡਾਇਆ
ਨਾ ਜਾਵੇ।
34 ਿਜਹੜੇ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨਈ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤ,ੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹਨ।
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ਿਗਣਤੀ
ਲੇਖਕ
ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੱਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ
ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ, ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ, ਗੋਤਾਂ
ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਿਖਆਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ 38 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਮਸਰ
ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ,
ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੂਚ ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਦੇਸ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ
ਿਸਰਫ਼ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਲੀਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ
ਿਵਵਰਣ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਟਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ
ਲਗਭਗ ਚੁੱਪ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 1446 - 1405 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਛੱਡਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਨਈ
ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ,
ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਦੇਸ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ
ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ
ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼
ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਲਖੀ ਜਦ ਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਦੂਸਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਦੇਸ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ
(ਿਗਣਤੀ 33:2), ਮੂਸਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਉੱਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇਸ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ
ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗ
ਿਦੱਤਾ, ਿਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਿਵਦਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਿਫਰ ਵੀ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਸਫ਼ਰ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਕਰਨਾ — 1:1-10:10
2. ਸੀਨਈ ਤੋਂ ਕਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ — 10:11-12:16
3. ਿਵਦਰੋਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਦੇਰੀ — 13:1-20:13
4. ਕਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ — 20:14-22:1
5. ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ, ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ ਲੈਣ
ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ — 22:2-32:42
6. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਪਰ੍ਣਾਲੀ —
33:1-36:13
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ
*

1:16 ਹਜ਼ਾਰਾਂ

ਿਗਣਤੀ 1:30
1 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ,
ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਸੀਨਈ ਦੀ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ 2 ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਨਾਮ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਕਰ। 3 ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਤੂੰ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ।
4 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੋਤ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇ। 5 ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਹਨ, ਰਊਬੇਨ ਲਈ ਸ਼ਦੇਊਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸੂਰ। 6 ਿਸ਼ਮਓਨ ਲਈ ਸੂਰੀਸ਼ਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸ਼ਲੁ ਮੀਏਲ। 7 ਯਹੂਦਾਹ ਲਈ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹਸ਼ੋਨ।
8 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਲਈ ਸੂਆਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਥਿਨਏਲ। 9 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਲਈ
ਹੇਲੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ। 10 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਲਈ ਅੰਮੀਹੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ। ਮਨੱਸ਼ਹ ਲਈ ਪਦਾਹਸੂਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਮਲੀਏਲ। 11 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਲਈ ਿਗਦਓਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਬੀਦਾਨ। 12 ਦਾਨ ਲਈ ਅੰਮੀਸ਼ੱਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਅਜ਼ਰ।
13 ਆਸ਼ੇਰ ਲਈ ਆਕਰਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਗੀਏਲ। 14 ਗਾਦ ਲਈ
ਦਊਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਸਾਫ਼। 15 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਲਈ ਏਨਾਨ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਰਾ। 16 ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸਨ l ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੁੱਲਾਂ* ਦੇ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਸਨ।
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ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆ ਿਜਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉੱਤੇ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 18 ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਕੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ
ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਿਲਖਵਾਈ। 19 ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੀਨਈ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। 20 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਰਊਬੇਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜੰਨੇ ਆਦਮੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿਗਣੇ ਗਏ। 21 ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ
ਿਛਆਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਸਨ। 22 ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਜੰਨੇ ਪੁਰਖ ਵੀਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ
ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿਗਣੇ ਗਏ।
23 ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਉਣਾਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ
ਸੌ ਸਨ। 24 ਗਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜੰਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿਗਣੇ ਗਏ। 25 ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ
ਪੁਰਖ ਪੰਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਨ। 26 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ
ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਜੰਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ
ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਿਗਣੇ ਗਏ।
27 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਚੁਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ
ਸਨ। 28 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿਗਣੇ ਗਏ। 29 ਅਤੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ
ਚੁਰੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸਨ। 30 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਵੀਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ
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ਯੋਗ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿਗਣੇ ਗਏ। 31 ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ
ਗੋਤ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਸਤਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸਨ। 32 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿਗਣੇ ਗਏ। 33 ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਿਗਣੇ
ਹੋਏ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਪੁਰਖ ਸਨ। 34 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ
ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ
ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿਗਣੇ
ਗਏ। 35 ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ
ਸੌ ਸਨ। 36 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ ਸਾਲ
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿਗਣੇ ਗਏ। 37 ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸਨ। 38 ਦਾਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਸਨ, ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ
ਤੋਂ ਿਗਣੇ ਗਏ। 39 ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਬਾਹਠ
ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਸਨ। 40 ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਆਪਣੀਆਂ
ਕੁਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ
ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿਗਣੇ ਗਏ। 41 ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ
ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਇੱਕਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਸਨ।
42 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਜਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿਗਣੇ ਗਏ। 43 ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ
ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਿਤਰਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸਨ। 44 ਇਹ ਉਹ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਗਣੇ ਗਏ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੇ ਿਗਿਣਆ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸਨ। 45 ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣੇ ਗਏ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। 46 ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਿਗਣੇ ਗਏ ਛੇ ਲੱਖ ਿਤੰਨ
ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੋ ਪੰਜਾਹ ਸਨ।† 47 ਪਰ ਲੇਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਗੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਗਣੇ ਗਏ। 48 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ 49 ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਿਗਣੀਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਕਰੀਂ। 50 ਪਰ ਤੂੰ ਲੇਵੀਆਂ
ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ
ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੀਂ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ। 51 ਜਦ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਲੇਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਜਦ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਨ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ
ਆਵੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 52 ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਲਾਉਣ ਿਕ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਝੰਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। 53 ਪਰ ਲੇਵੀ ਸਾਖੀ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ
ਮੰਡਲੀ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਨਾ ਭੜਕੇ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। 54 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ।
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1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ 2 ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇ। ਮੰਡਲੀ
ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ। 3 ਿਜਹੜੇ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹਸ਼ੋਨ ਹੋਵੇ।
4 ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ ਚੁਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਸਨ।
5 ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਉਹ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੂਆਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਥਿਨਏਲ
ਹੋਵੇ। 6 ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਚੁਰੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ
ਸਨ। 7 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ, ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੇਲੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ ਹੋਵੇ। 8 ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਤਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸਨ। 9 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਿਛਆਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ, ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ। ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰਨ।
10 ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸ਼ਦੇਊਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਲੀਸੂਰ ਹੋਵ।ੇ 11 ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਿਛਆਲੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਪੰਜ ਸੌ ਸਨ। 12 ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਉਹ ਿਸ਼ਮਓਨ
ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੂਰੀਸ਼ਦਾਈ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਲੁ ਮੀਏਲ ਹੋਵੇ। 13 ਉਹ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਉਣਾਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਨ। 14 ਫੇਰ ਗਾਦ ਦਾ ਗੋਤ ਅਤੇ ਗਾਦ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਰਊਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਸਾਫ਼ ਹੋਵ।ੇ 15 ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੰਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਨ।
16 ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਇਕਵੰਜਾ
ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਪੰਜਾਹ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਉਹ ਕੂਚ ਕਰਨ।
17 ਫੇਰ ਿਮਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੇ ਵੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ
ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵ।ੇ ਿਜਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ
ਕੂਚ ਕਰਨ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਝੰਿਡਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।
18 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਪੱਛਮ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅੰਮੀਹੂਦ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਹੋਵ।ੇ 19 ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਸਨ। 20 ਫੇਰ ਉਹ ਦੇ ਨੇ ੜਹ੍ੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਗੋਤ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਪਦਾਹਸੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਮਲੀਏਲ
ਹੋਵੇ। 21 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ
ਸਨ। 22 ਫੇਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਗੋਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਗਦਓਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਦਾਨ ਹੋਵੇ। 23 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸਨ। 24 ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ,
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰਨ।
25 ਦਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅੰਮੀਸ਼ੱਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਹੀਅਜ਼ਰ ਹੋਵ।ੇ 26 ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਾਹਠ ਹਜ਼ਾਰ
ਸੱਤ ਸੌ ਸਨ। 27 ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਉਹ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ
ਗੋਤ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਆਕਰਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਪਗੀਏਲ ਹੋਵ।ੇ 28 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੱਕਤਾਲੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਸਨ। 29 ਫੇਰ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦਾ ਗੋਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਏਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਰਾ ਹੋਵੇ। 30 ਉਹ ਦੀ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਿਤਰਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸਨ। 31 ਦਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਤਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਸਨ। ਉਹ
ਸਭ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਝੰਿਡਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਚ ਕਰਨ।
32 ਇਹ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣੇ ਗਏ, ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ,
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ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਲੱਖ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਹ
ਸਨ। 33 ਪਰ ਲੇਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗਣੇ ਨਾ ਗਏ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
34 ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਏਲੀ
ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਝੰਿਡਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਿਰਆਂ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਸਨ।

3
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ। 2 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ, ਪਿਹਲੌਠਾ ਨਾਦਾਬ, ਫ਼ੇਰ ਅਬੀਹੂ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ
ਈਥਾਮਾਰ। 3 ਇਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਜਕ
ਿਜਹੜੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਜਾਜਕਾਈ ਲਈ
ਥਾਿਪਆ। 4 ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਰ ਗਏ
ਜਦ ਉਹ ਸੀਨਈ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਯੋਗ ਅੱਗ
ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ
ਈਥਾਮਾਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਸਨ।
1 ਇਹ

ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਲੇਵੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ 6 ਿਕ ਲੇਵੀ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। 7 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ
ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਿਮਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ
ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। 8 ਉਹ ਿਮਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ, ਇਸ
ਤਰਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। 9 ਤੂੰ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣ। 10 ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਜਕਾਈ ਲਈ ਠਿਹਰਾਈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਜਕਾਈ ਨੂੰ
ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਨੇ ੜੇ ਆਵੇ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।
11 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 12 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਲੇ ਵੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਹਨ, ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੇਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਹਲੌਠਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਰ
ਇੱਕ ਪਿਹਲੌਠਾ ਮਾਿਰਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਹਲੌਠਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰ ਤੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ
ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
5

ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਸੀਨਈ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ,
15 ਲੇ ਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣ। 16 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਮਿਲਆ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਿਣਆ। 17 ਇਹ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ, ਗੇਰਸ਼ੋਨ, ਕਹਾਥ ਅਤੇ ਮਰਾਰੀ। 18 ਇਹ ਗੇਰਸ਼ੋਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਲਬਨੀ ਅਤੇ
ਿਸ਼ਮਈ। 19 ਕਹਾਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰਾਮ,
ਿਯਸਹਾਰ, ਹਬਰੋਨ ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀਏਲ। 20 ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਲੀ ਅਤੇ ਮੂਸ਼ੀ। ਇਹ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
21 ਿਲਬਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ,
ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਹਨ। 22 ਅਤੇ
ਪੁਰਖ ਿਜਹੜੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸੱਤ
ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਿਗਣੇ ਗਏ। 23 ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਡੇਰੇ ਦੇ
14 ਫੇਰ

ਿਗਣਤੀ 3:47

ਮਗਰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ। 24 ਅਤੇ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਲਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਸਾਫ਼
ਹੋਵੇ। 25 ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵੱਚ, ਿਮਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਡੇਰਾ ਅਤੇ ਤੰਬੂ, ਉਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪਰਦਾ
ਹੋਣ। 26 ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਕਨਾਤ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ
ਪਰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
27 ਕਹਾਥ ਿਵੱਚੋਂ ਅਮਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਯਸਹਾਰੀਆਂ
ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਹਬਰੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀਏਲੀਆਂ ਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਥ ਦੇ ਸਨ। 28 ਸਾਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਨ, ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ
ਸੌ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। 29 ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ। 30 ਕਹਾਥੀਆਂ
ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸਾਫ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। 31 ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਰਥਾਤ ਸੰਦੂਕ, ਮੇਜ਼, ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਦਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। 32 ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇ।
33 ਮਹਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮੂਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਮਰਾਰੀ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ। 34 ਸਾਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸੀ, ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ
ਦੋ ਸੌ ਸਨ। 35 ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਬੀਹੈਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰੀਏਲ ਹੋਵੇ। ਡੇਰੇ ਦੇ
ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ। 36 ਅਤੇ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਮਰਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ,
ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ। 37 ਨਾਲ
ਹੀ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ।
38 ਿਜਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਮਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਅੱਗੇ
ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਿਜਹੜੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ
ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਨੇ ੜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 39 ਲੇਵੀਆਂ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਗਣਤੀ ਿਜਹੜੀ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਿਜਹੜੇ
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਨ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ।
ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ
ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਪੁਰਖ ਿਗਣ, ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ। 41 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ,
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ
ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਂ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 42 ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਿਗਣੇ।
43 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਪਿਹਲੌ ਿਠਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ
ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਨ, ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਿਤਹੱਤਰ ਸੀ।
44 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 45 ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੇ ਵੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ
ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੇਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 46 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੋ ਸੌ ਿਤਹੱਤਰ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਲੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹਨ,
47 ਤੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ
40
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ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵੀਂ (ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕੇਲ ਵੀਹ ਗੇਰਾਹ ਦਾ ਹੋਵੇ)
48 ਤੂੰ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਂ। ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹਨ। 49 ਉਪਰੰਤ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ, ਿਜਹੜੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਛੁਡਾਏ
ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸਨ। 50 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਤੋਂ ਉਸ
ਨੇ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਰੁਪਏ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। 51 ਮੂਸਾ ਨੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਇਆਂ
ਦੀ ਚਾਂਦੀ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਦੱਤੀ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

4
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਕਹਾਥੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, 2 ਲੇ ਵੀਆਂ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ। 3 ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ
ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਉਹ ਿਮਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ
ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। 4 ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਮਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵਖੇ ਇਹ ਹੈ। 5 ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਕੂਚ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਨੂੰ ਲਪੇਟਣ। 6 ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਿਵਛਾਉਣ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਪਾਉਣ। 7 ਫੇਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਨੀਲਾ
ਕੱਪੜਾ ਿਵਛਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥਾਲੀਆਂ, ਕੌਲੀਆਂ, ਗੜਹ੍ਵੇ ਅਤੇ
ਭੇਟਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੜਛੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਕਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਹੇ। 8 ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਕੱਪੜੇ ਿਵਛਾਉਣ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਚੋਬਾਂ ਪਾਉਣ। 9 ਫੇਰ ਉਹ ਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਢੱਕਣ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਲਤਰਾਸ਼, ਉਸ ਦੇ
ਗੁਲਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 10 ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ
ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਬਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨ।
11 ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਿਵਛਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੰਡੇ
ਪਾਉਣ। 12 ਫੇਰ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ, ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੈ ਕੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ
ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਕੱਜਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ। 13 ਤਦ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ
ਸੁਆਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਕੱਪੜਾ ਿਵਛਾਉਣ। 14 ਅਤੇ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖਣ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਅੰਗੀਠੀਆਂ, ਕਾਂਟ,ੇ ਕੜਛੇ, ਬਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਿਵਛਾਉਣ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਪਾਉਣ। 15 ਜਦ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ
ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਦ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਾਥੀ
ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਪਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ! ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਹਾਥੀਆਂ
ਲਈ ਇਹ ਭਾਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਹਨ।
16 ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਿਕ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ, ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ, ਸਦਾ ਕਾਲ ਦੀ ਮੈਦੇ ਦੀ
ਭੇਟ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰੇ।
17 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, 18 ਤੁਸੀਂ
ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਣ
ਦੇਣਾ। 19 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰੋ ਜਦ ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ
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ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤਦ ਉਹ ਨਾ ਮਰਨ ਪਰ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣ। ਤਦ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਠਿਹਰਾਉਣ।
20 ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾ
ਵੇਖਣ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ।
ਲੇਵੀਆਂ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 22 ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਤੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣਤੀ ਕਰ।
23 ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਣ, ਉਹ
ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। 24 ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਟਿਹਲ
ਸੇਵਾ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ, 25 ਉਹ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਪਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲੇ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ, ਉਸ ਦੇ ਢੱਕਣ ਸਣੇ
ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪਰਦਾ। 26 ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ
ਕਨਾਤਾਂ ਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਿਜਹੜੀ ਡੇਰੇ ਅਤੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ
ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। 27 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ
ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਠਿਹਰਾਓ। 28 ਮੰਡਲੀ
ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਮਰਾਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ
ਮਰਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨਾ। 30 ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।
31 ਭਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਹ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਹੋੜੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ,
ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ। 32 ਨਾਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ
ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਡੋਰੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ।
ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਠਿਹਰਾਓ। 33 ਇਹ ਮਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਮੰਡਲੀ
ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ।
29

ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਥੀਆਂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਗਿਣਆ। 35 ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।
36 ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣੇ ਗਏ,
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਨ। 37 ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ
ਿਗਣੇ ਗਏ ਏਹੋ ਹੀ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਗਿਣਆ।
38 ਗੇਰਸ਼ੋਨੀ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣੇ ਗਏ। 39 ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਹ
ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਕ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। 40 ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣੇ ਗਏ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ
ਛੇ ਸੌ ਤੀਹ ਸਨ। 41 ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਿਗਣੇ ਗਏ
34 ਫੇਰ
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ਏਹੋ ਹੀ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਟਿਹਲ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ
ਿਗਿਣਆ।
42 ਮਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣੇ ਗਏ। 43 ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ
ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਨ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। 44 ਉਹ ਿਜਹੜੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣੇ ਗਏ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸਨ।
45 ਮਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਿਗਣੇ ਗਏ ਏਹੋ ਹੀ ਸਨ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਿਗਿਣਆ।
46 ਸਾਰੇ ਲੇ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਿਗਣੇ ਗਏ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੇ ਿਗਿਣਆ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ। 47 ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਹ
ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ। 48 ਇਹ ਿਗਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ
ਪੰਜ ਸੌ ਅੱਸੀ ਸਨ। 49 ਇਸ ਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਿਗਣੇ ਗਏ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ
ਅਤੇ ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਿਗਣੇ ਗਏ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

5
ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋੜਹ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਂਤ ਵਗਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ, 3 ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਖ
ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਓ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ ਨੂੰ , ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ
ਕਰਨ। 4 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
1

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਿਨਯਮ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 6 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਿਕ
ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਿਜਹੜਾ ਇਨਸਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ, 7 ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਭਰੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ। 8 ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਮੋਿੜਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਦੋਸ਼ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਨਾਲੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ ਭੇਡੂ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ। 9 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਉਹ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਹਰ
ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਹੋਵੇ।
5 ਯਹੋਵਾਹ

ਿਵਭਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 12 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਜਦ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁਰਾਹੀ
ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ। 13 ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ
ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਅਤੇ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁ ੱਕੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ
ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੜੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ
ਵੀ ਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 14 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

*

5:30 ਜਾਜਕ

*

6:2 ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ

ਿਗਣਤੀ 6:2

ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਲਣ ਕਰੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਫਰ ਵੀ ਜਲਣ ਕਰੇ ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਲਣ ਰੱਖੇ ਪਰ ਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈ
ਹੋਵੇ। 15 ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ
ਨਾਲੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਏਫ਼ਾਹ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ, ਜੌਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦਾ
ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਿਲਆਵੇ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਡੋਲੇ ਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਲੁ ਬਾਨ ਪਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਲਣ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ
ਭੇਂਟ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
16 ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੀ
ਕਰੇ। 17 ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਪਿਵੱਤਰ ਜਲ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ ਲਵੇ ਅਤੇ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਿਵੱਚ ਪਾਵੇ। 18 ਫੇਰ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ
ਵਾਲ਼ ਖੁੱਲੇ ਰਿਹਣ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਰੱਖੇ ਿਜਹੜੀ ਜਲਣ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੁੱੜਤਣ
ਦਾ ਜਲ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਸਰਾਪ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। 19 ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸੰਗ
ਨਹੀਂ ਲੇਿਟਆ ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਕੁਰਾਹੀ ਹੋ ਕੇ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜਲ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸਰਾਪ ਿਲਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਬਚ ਜਾਵੇ। 20 ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਕੁਰਾਹੀ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਗ ਲੇਟ
ਕੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈਂ। 21 ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੀ
ਸਹੁੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ
ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਲਈ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਾਵੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪੱਟ
ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਢੱਡ ਨੂੰ ਸੁਜਾਵੇ। 22 ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਜਲ ਿਜਹੜਾ
ਸਰਾਪ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਿਢੱਡ ਨੂੰ ਸੁਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਟ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਆਖੇ, “ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।”
23 ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਿਵੱਚ ਿਮਟਾਵੇ। 24 ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਲ
ਿਜਹੜਾ ਸਰਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਿਪਆਵੇ ਅਤੇ ਜਲ
ਿਜਹੜਾ ਸਰਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੌੜਾ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦੇ ਦੀ
ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਿਹਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਵੇ। 26 ਜਾਜਕ ਉਸ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ
ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਜਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਪਲਾਵੇ। 27 ਜਦ ਉਹ ਜਲ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਿਪਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਭਿਰਸ਼ਟੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਿਜਹੜਾ
ਸਰਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਘ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸਰਾਪਣ ਹੋਵੇਗੀ। 28 ਪਰ ਜੇ ਔਰਤ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਸੰਤਾਨ ਜਣੇਗੀ।
29 ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ ਉਸ ਜਲਣ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਕੁਰਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। 30 ਜਦ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰਤ
ਦੀ ਜਲਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ* ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੀ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਵਰਤੇ। 31 ਇਸ
ਤਰਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਿਚਆ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੀ
ਬਦੀ ਨੂੰ ਆਪ ਚੁੱਕੇਗੀ।

6
ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨਜ਼ੀਰ*
ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੇ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
1 ਯਹੋਵਾਹ
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ਅਰਪਣ ਕਰੇ। 3 ਤਾਂ ਦਾਖ਼ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ
ਰੱਖੇ। ਉਹ, ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਖਰਸ ਦਾ ਿਸਰਕਾ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਿਸਰਕਾ
ਪੀਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਖਰਸ ਨਾ ਪੀਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਖ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ
ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਵੇ। 4 ਉਹ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਿਛਲਕੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਵੇ ਿਜਹੜਾ ਦਾਖ ਤੋਂ ਬਿਣਆ ਹੋਵੇ।
5 ਉਸ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਕੋਈ ਉਸਤਰਾ ਉਸ
ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਾਂ ਵਧਣ ਦੇਵੇ। 6 ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ।
7 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਮਾਤਾ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਲਈ, ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। 8 ਉਸ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ।
9 ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣਾ
ਿਸਰ ਮੁਨਾਵੇ, ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਨਾਵੇ। 10 ਫੇਰ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ
ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ
ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਲਆਵੇ। 11 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਪ ਬਲੀ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇ। 12 ਉਹ ਆਪਣੇ
ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਅੱਡ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ
ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਿਲਆਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ
ਿਵਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ।
13 ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਲਈ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ
ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਿਲਆਂਦਾ
ਜਾਵੇ। 14 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਿਲਆਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ
ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੋਸ਼
ਰਿਹਤ ਲੇਲੀ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਿਲਆਵੇ। 15 ਨਾਲੇ ਪਤੀਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ
ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਫੁਲਕੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀਆਂ
ਮੱਠੀਆਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ
ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ। 16 ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਵੇ। 17 ਅਤੇ ਉਸ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤੀਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ
ਦੇ ਛਾਬੇ ਸਮੇਤ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਤੇ
ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵੇ। 18 ਤਾਂ ਨਜ਼ੀਰ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਿਸਰ ਮੁਨਾਵੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਿਜਹੜੀ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਹੇਠ ਹੈ। 19 ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ
ਉਬਾਿਲਆ ਹੋਇਆ ਮੋਢਾ ਅਤੇ ਛਾਬੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਪਤੀਰੀ ਮੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ
ਦੇ ਿਸਰ ਮੁੰਨਣ ਿਪੱਛੋਂ ਰੱਖੇ। 20 ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ
ਭੇਟ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਵੇ। ਇਹ ਿਹਲਾਈ ਹੋਈ ਛਾਤੀ ਅਤੇ
ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਪੱਟ ਜਾਜਕ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ
ਮਧ ਪੀ ਸਕੇਗਾ।
21 ਇਹ ਉਸ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭੇਟ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ
ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਸੁੱਖੀ ਹੈ ਉਹ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ।
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਿਵਧੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 23 ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਓ,
24 “ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ,
22 ਫੇਰ
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ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕਰੇ,
26 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਫੇਰੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵ।
ੇ ”
27 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦਆਂਗਾ।

7
ਵੇਦੀ ਦਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ
ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲਣ, ਉਸ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਭਾਂਿਡਆਂ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਮਲਣ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ। 2 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਜਹੜੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ
ਿਗਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ 3 ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਿਲਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਗੱਡੇ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਬਲ਼ਦ
ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਦੋ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਏ। 4 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 5 ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ
ਇੱਕ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦੇ। 6 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਗੱਡੇ ਅਤੇ
ਬਲ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤ।ੇ 7 ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਡੇ ਅਤੇ
ਚਾਰ ਬਲ਼ਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤ।ੇ 8 ਮਰਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਗੱਡੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਬਲ਼ਦ ਿਦੱਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਸੀ।
9 ਪਰ ਕਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਰ
ਦਾ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆਂ
ਉੱਤੇ ਚੁੱਿਕਆ ਕਰਨ।
10 ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਹੋਇਆ, ਪਰ੍ਧਾਨ ਆਪਣੇ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਏ। 11 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਇਕੱਲਾ-ਇਕੱਲਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਿਦਨ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਿਲਆਵੇ।
12 ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹਸ਼ੋਨ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਿਲਆਇਆ। 13 ਉਸ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਲ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਸ ਛਟਾਂਕ ਸੀ
ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚੌਦਾਂ ਛਟਾਂਕ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ 14 ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤੋਲੇ ਦੀ ਧੂਪ ਨਾਲ
ਭਰੀ ਹੋਈ। 15 ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਡ
ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ, 16 ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਲਈ। 17 ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਬਲ਼ਦ, ਪੰਜ ਭੇਡੂ, ਪੰਜ
ਬੱਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚ।ੇ ਇਹ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨਹਸ਼ੋਨ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਸੀ।
18 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸੂਆਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਥਿਨਏਲ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਆਪਣਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਿਲਆਇਆ। 19 ਉਹ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਥਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਸ ਛਟਾਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ
ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚੌਦਾਂ ਛਟਾਂਕ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ।
ਇਹ ਦੋਵੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਸਨ। 20 ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤੋਲੇ ਦੀ ਧੂਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ।
21 ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਮ ਦੀ
ਬਲੀ ਲਈ। 22 ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ। 23 ਅਤੇ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਬਲ਼ਦ, ਪੰਜ ਭੇਡੂ, ਪੰਜ ਬੱਕਰੇ, ਪੰਜ ਇੱਕ
ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚ।ੇ ਇਹ ਸੂਆਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਥਿਨਏਲ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ
ਸੀ।
24 ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜ਼ਬੂਲੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੇਲੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਲੀਆਬ ਆਪਣਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਿਲਆਇਆ। 25 ਉਹ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ
1 ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੂਸਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ
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ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਸ ਛਟਾਂਕ ਸੀ ਅਤੇ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚੌਦਾਂ ਛਟਾਂਕ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ
ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 26 ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤੋਲੇ ਦੀ ਧੂਪ ਨਾਲ ਭਰੀ
ਹੋਈ। 27 ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ
ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ। 28 ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ।
29 ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਬਲ਼ਦ, ਪੰਜ ਭੇਡੂ, ਪੰਜ ਬੱਕਰੇ,
ਪੰਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚ।ੇ ਇਹ ਹੇਲੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ
ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਸੀ।
30 ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸ਼ਦੇਊਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਲੀਸੂਰ ਆਪਣਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਿਲਆਇਆ। 31 ਉਹ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਚਾਂਦੀ
ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਸ ਛਟਾਂਕ ਸੀ ਅਤੇ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚੌਦਾਂ ਛਟਾਂਕ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ
ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 32 ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤੋਲੇ ਦੀ ਧੂਪ ਨਾਲ ਭਰੀ
ਹੋਈ। 33 ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ
ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ। 34 ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ।
35 ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਬਲ਼ਦ, ਪੰਜ ਭੇਡੂ, ਪੰਜ ਬੱਕਰੇ,
ਪੰਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚ।ੇ ਇਹ ਸ਼ਦੇਊਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸੂਰ
ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਸੀ।
36 ਪੰਜਵੇਂ ਿਦਨ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੂਰੀਸ਼ਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸ਼ਲੁ ਮੀਏਲ ਆਪਣਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਿਲਆਇਆ। 37 ਉਹ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਸ ਛਟਾਂਕ ਸੀ
ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚੌਦਾਂ ਛਟਾਂਕ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 38 ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤੋਲੇ ਦੀ ਧੂਪ ਨਾਲ
ਭਰੀ ਹੋਈ। 39 ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦਾ
ਬੱਚਾ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ। 40 ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਲਈ। 41 ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਬਲ਼ਦ, ਪੰਜ ਭੇਡੂ, ਪੰਜ
ਬੱਕਰੇ, ਪੰਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚ।ੇ ਇਹ ਸੂਰੀਸ਼ਦਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸ਼ਲੁ ਮੀਏਲ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਸੀ।
42 ਛੇਵੇਂ ਿਦਨ ਗਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਦਊਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਅਲਯਾਸਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਿਲਆਇਆ। 43 ਉਹ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਸ ਛਟਾਂਕ ਸੀ
ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚੌਦਾਂ ਛਟਾਂਕ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 44 ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤੋਲੇ ਦੀ ਧੂਪ ਨਾਲ
ਭਰੀ ਹੋਈ। 45 ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦਾ
ਬੱਚਾ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ। 46 ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ। 47 ਅਤੇ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਬਲ਼ਦ, ਪੰਜ ਭੇਡੂ, ਪੰਜ ਬੱਕਰੇ, ਪੰਜ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚ।ੇ ਇਹ ਦਊਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਸਾਫ਼
ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਸੀ। 48 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅੰਮੀਹੂਦ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਆਪਣਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਿਲਆਇਆ। 49 ਉਹ ਦਾ
ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਸ ਛਟਾਂਕ
ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚੌਦਾਂ ਛਟਾਂਕ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ
ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 50 ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤੋਲੇ ਦੀ ਧੂਪ
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। 51 ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ
ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ। 52 ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ।
53 ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਬਲ਼ਦ, ਪੰਜ ਭੇਡੂ, ਪੰਜ ਬੱਕਰੇ,
ਪੰਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚ।ੇ ਇਹ ਅੰਮੀਹੂਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ
ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਸੀ।
54 ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਪਦਾਹਸੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਗਮਲੀਏਲ ਆਪਣਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਿਲਆਇਆ। 55 ਉਹ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਸ ਛਟਾਂਕ ਸੀ
ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚੌਦਾਂ ਛਟਾਂਕ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ

93

ਿਗਣਤੀ 7:86

ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 56 ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤੋਲੇ ਦੀ ਧੂਪ ਨਾਲ
ਭਰੀ ਹੋਈ। 57 ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦਾ
ਬੱਚਾ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ। 58 ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ। 59 ਅਤੇ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਬਲ਼ਦ, ਪੰਜ ਭੇਡੂ, ਪੰਜ ਬੱਕਰੇ, ਪੰਜ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਪਦਾਹਸੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਮਲੀਏਲ
ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਸੀ।
60 ਨੌ ਵੇਂ ਿਦਨ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਗਦਓਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਬੀਦਾਨ ਆਪਣਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਿਲਆਇਆ। 61 ਉਹ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਚਾਂਦੀ
ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਸ ਛਟਾਂਕ ਸੀ ਅਤੇ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚੌਦਾਂ ਛਟਾਂਕ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ
ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 62 ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤੋਲੇ ਦੀ ਧੂਪ ਨਾਲ ਭਰੀ
ਹੋਈ। 63 ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ
ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ। 64 ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ। 65 ਅਤੇ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਬਲ਼ਦ, ਪੰਜ ਭੇਡੂ, ਪੰਜ ਬੱਕਰੇ, ਪੰਜ ਇੱਕ
ਸਾਲ ਦਾ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚ।ੇ ਇਹ ਿਗਦਓਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਦਾਨ ਦਾ
ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਸੀ।
66 ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅੰਮੀਸ਼ੱਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਹੀਅਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਿਲਆਇਆ। 67 ਉਹ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਸ ਛਟਾਂਕ ਸੀ
ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚੌਦਾਂ ਛਟਾਂਕ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 68 ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤੋਲੇ ਦੀ ਧੂਪ ਨਾਲ
ਭਰੀ ਹੋਈ। 69 ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ
ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ। 70 ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ। 71 ਅਤੇ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਬਲ਼ਦ, ਪੰਜ ਭੇਡੂ, ਪੰਜ ਬੱਕਰੇ, ਪੰਜ ਇੱਕ
ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚ।ੇ ਇਹ ਅੰਮੀਸ਼ੱਦਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਅਜ਼ਰ ਦਾ
ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਸੀ।
72 ਿਗਆਰਵੇਂ ਿਦਨ ਆਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਆਕਰਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਪਗੀਏਲ ਆਪਣਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਿਲਆਇਆ। 73 ਉਹ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਚਾਂਦੀ
ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਸ ਛਟਾਂਕ ਸੀ ਅਤੇ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚੌਦਾਂ ਛਟਾਂਕ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ
ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 74 ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤੋਲੇ ਦੀ ਧੂਪ ਨਾਲ ਭਰੀ
ਹੋਈ। 75 ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਮ
ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ। 76 ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ। 77 ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਬਲ਼ਦ, ਪੰਜ ਭੇਡੂ, ਪੰਜ ਬੱਕਰੇ, ਪੰਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ
ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚ।ੇ ਇਹ ਆਕਰਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਗੀਏਲ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਸੀ।
78 ਬਾਰਵੇਂ ਿਦਨ ਨਫ਼ਤਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਏਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਹੀਰਾ ਆਪਣਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਿਲਆਇਆ। 79 ਉਹ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਚਾਂਦੀ
ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਸ ਛਟਾਂਕ ਸੀ ਅਤੇ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚੌਦਾਂ ਛਟਾਂਕ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ
ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 80 ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤੋਲੇ ਦੀ ਧੂਪ ਨਾਲ ਭਰੀ
ਹੋਈ। 81 ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਮ
ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ। 82 ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ। 83 ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ
ਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਬਲ਼ਦ, ਪੰਜ ਭੇਡੂ, ਪੰਜ ਬੱਕਰੇ, ਪੰਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ
ਦੇ ਬੱਚ।ੇ ਇਹ ਏਨਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਰਾ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਸੀ।
84 ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਦੇ
ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਟਾਂ ਇਹ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਥਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਕਟੋਰੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ
ਕੌਲੀਆਂ। 85 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹਰ ਥਾਲ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦਸ ਛਟਾਂਕ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ
ਦਾ ਹਰ ਕਟੋਰਾ ਚੌਦਾਂ ਛਟਾਂਕ, ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਾਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸ਼ਕੇਲ ਦੇ ਸਨ। 86 ਸੋਨੇ
ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਕੌਲੀਆਂ ਧੂਪ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਕੌਲੀ ਦਸ
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ਤੋਲੇ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌ ਕੌਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਸੋਨਾ ਡੇਢ ਸੇਰ ਸੀ। 87 ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਬਾਰਾਂ ਵਿਹੜੇ,
ਬਾਰਾਂ ਭੇਡੂ, ਬਾਰਾਂ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚ,ੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ, ਉਨਾਂ ਦੀ
ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਸਮੇਤ ਬਾਰਾਂ ਪੱਠੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ। 88 ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਇਹ ਹਨ, ਚੌਵੀ ਬਲ਼ਦ, ਸੱਠ ਭੇਡੂ, ਸੱਠ
ਬੱਕਰੇ, ਸੱਠ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚ,ੇ ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਮਰਪਣ
ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭੇਂਟ ਸਨ। 89 ਜਦ ਮੂਸਾ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ, ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸਾਖੀ ਦੇ
ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ।

8
ਦੀਿਵਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਜਦ ਤੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਦੀਵੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਦੇਣ। 3 ਤਾਂ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲੇ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 4 ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੀ, ਉਹ
ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਹ ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।
ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅਰਪਣ
ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 6 ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ। 7 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰੀਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਪਾਣੀ ਿਛੜਕ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉਸਤਰਾ ਿਫਰਾ ਦੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋਣ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ। 8 ਫੇਰ
ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ ਲੈਣ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਬਰੀਕ ਮੈਦਾ
ਤੇਲ ਨਾਲ ਰਿਲਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਮੇਂਢਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ
ਲਵੀਂ। 9 ਫੇਰ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀਂ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਂ। 10 ਤਦ
ਤੂੰ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਲੇਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧਰਨ। 11 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਨਾਂ ਲੇਵੀਆਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। 12 ਫੇਰ ਲੇਵੀ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਹਿੜਆਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਪ
ਬਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੇਵੀਆਂ
ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਹੋਵੇ। 13 ਤਦ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਈਂ।
14 ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਲੇ ਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਂ,
ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੇਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। 15 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਵੀ ਮੰਡਲੀ
ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਂ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਵੀਂ। 16 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ। ਿਜਸ
ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ। 18 ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਲੇਵੀਆਂ
ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ।
19 ਮੈਂ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੇ ਵੀ
ਦਾਨ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ
5
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ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਵਾ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।
20 ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਲੇ ਵੀਆਂ
ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। 21 ਤਦ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬਸਤਰ ਧੋਤ।ੇ ਤਦ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ
ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕੀਤਾ। 22 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੇਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਆਏ।
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
23 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 24 ਲੇ ਵੀਆਂ ਲਈ ਿਨਯਮ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣ, 25 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪੰਜਾਹ
ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਦ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਉਹ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। 26 ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਰਆ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ-ਜੋ ਕੰਮ
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੀਂ।
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ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਰਬ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਨਾਉਣਾ
1 ਸੀਨਈ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਸਾਹ ਦੇ ਪਰਬ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਏ
ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨ। 3 ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਧਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼
ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। 4 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। 5 ਉਪਰੰਤ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਧਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੀਨਈ ਦੀ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। 6 ਕਈ ਮਨੁੱਖ,
ਿਜਹੜੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ
ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਰਬ ਨਾ ਮਨਾ ਸਕੇ ਤਦ ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਏ, 7 ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਾਸ਼
ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਰੁਕੇ ਰਹੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਈਏ? 8 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ
ਲਵਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਕੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
9 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 10 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਖ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਦੂਰ
ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਭਾਵੇਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇ।
11 ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਧਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਨੂੰ
ਮਨਾਉਣ, ਉਹ ਪਸਾਹ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਨਾਲ ਉਸ
ਨੂੰ ਖਾਣ। 12 ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਉਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਬਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ
ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ। 13 ਪਰੰਤੂ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਸਾਹ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਿਣਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ਾਇਆ, ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਆਪ ਚੁੱਕੇਗਾ। 14 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਪਰਦੇਸੀ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਸਾਹ ਮਨਾਉਣੀ
ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸਾਹ ਦੀ ਿਬਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਵੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਬਧੀ ਹੋਵੇ।
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ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ
ਕੂਚ 40:34-38
15 ਿਜਸ ਿਦਨ ਡੇਰਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ
ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤੱਕ ਢੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ
ਅੱਗ ਿਜਹੀ ਿਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। 16 ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਦਲ
ਉਹ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
17 ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਦਲ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਥਾਂ ਬੱਦਲ ਠਿਹਰਦਾ ਸੀ
ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। 18 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਡੇਰੇ
ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਿਜਨਾਂ ਿਚਰ ਬੱਦਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਦਾ ਸੀ ਉਨੀਂ
ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 19 ਜਦ ਬੱਦਲ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਬਹੁਤੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਠਿਹਿਰਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 20 ਕਦੀ-ਕਦੀ ਬੱਦਲ
ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਦਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਹ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। 21 ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਬੱਦਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਜਦ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰਦੇ
ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਬੱਦਲ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਤਦ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। 22 ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਿਦਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵੇਂ
ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੱਦਲ ਜਦ ਤੱਕ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਠਿਹਿਰਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੇ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੂਚ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਬੱਦਲ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਕੂਚ
ਕਰਦੇ ਸਨ। 23 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ
ਸੀ।
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ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਰੀਆਂ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ
ਤੁਰੀਆਂ ਬਣਾ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਹ੍ ਕੇ ਬਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੰਡਲੀ
ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਤੇ ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ। 3 ਜਦ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 4 ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੂਕਣ ਤਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨ, ਿਜਹੜੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ।
5 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਿਖੱਚ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕੂਚ
ਕਰਨ। 6 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਿਖੱਚ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੂਕ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਦੱਖਣ
ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕੂਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ
ਸਾਹ ਿਖੱਚ ਕੇ ਫੂਕਣ। 7 ਜਦ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਰੀ ਫੂਕੋ ਪਰ ਸਾਹ ਿਖੱਚ ਕੇ ਨਾ ਫੂਕੋ। 8 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ
ਜਾਜਕ ਹਨ ਉਹ ਤੁਰੀਆਂ ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਤੱਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਿਬਧੀ ਹੋਵੇ। 9 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਿਖੱਚ ਕੇ ਫੂਕੋ, ਫੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। 10 ਆਪਣੇ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਿਦਨ,
ਆਪਣੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅਰੰਭ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ
ਯਾਦਗਾਰੀ ਠਿਹਰਨ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਕੂਚ
11 ਫੇਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ
ਿਦਨ ਉਹ ਬੱਦਲ ਸਾਖੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ। 12 ਤਾਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਸੀਨਈ ਦੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕੂਚ
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ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਪਾਰਾਨ ਨਾਮਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰ ਿਗਆ।
13 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿਹਲਾਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। 14 ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹਸ਼ੋਨ ਸੀ। 15 ਿਯੱਸਾਕਾਰ
ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੂਆਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਥਿਨਏਲ ਸੀ। 16 ਅਤੇ
ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੇਲੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ ਸੀ।
17 ਫੇਰ ਡੇਰਾ ਉਤਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਾਰੀਆਂ
ਨੇ ਜੋ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਕੂਚ ਕੀਤਾ। 18 ਫੇਰ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ
ਸ਼ਦੇਊਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸੂਰ ਸੀ। 19 ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ
ਸੂਰੀਸ਼ਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਲੁ ਮੀਏਲ ਸੀ। 20 ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ
ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਊਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਸਾਫ਼ ਸੀ। 21 ਫੇਰ ਕਹਾਥੀਆਂ
ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ
ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਲਆ। 22 ਫੇਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਝੰਡੇ
ਦਾ ਕੂਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ
ਅੰਮੀਹੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਸੀ। 23 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ
ਸੈਨਾਪਤੀ ਪਦਾਹਸੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਮਲੀਏਲ ਸੀ। 24 ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਿਗਦਓਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਦਾਨ ਸੀ। 25 ਫੇਰ
ਦਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋਇਆ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਡੇਿਰਆਂ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ
ਸੀ, ਉਹ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅੰਮੀਸ਼ੱਦਾਈ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਅਜ਼ਰ ਸੀ। 26 ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ
ਆਕਰਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਗੀਏਲ ਸੀ। 27 ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ
ਸੈਨਾਪਤੀ ਏਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਰਾ ਸੀ। 28 ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
29 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਰਊਏਲ ਿਮਦਯਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਬਾਬ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਲਈ ਭਿਲਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 31 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਡੇਰੇ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇਂਗਾ। 32 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੂੰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਿਜਹੜੀ ਭਿਲਆਈ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ
ਉਹੀ ਭਿਲਆਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੂਚ
ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ
ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ
ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। 34 ਜਦ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਦਨ
ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬੱਦਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 35 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਜਦ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਕੂਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਆਖਦਾ ਸੀ “ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਿਖੱਲਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ।” 36 ਅਤੇ ਜਦ ਸੰਦੂਕ ਠਿਹਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਮੂਸਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆ।”
33

11
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਿਵਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਾਉਣਾ
1 ਹੁਣ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋ ਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ
ਲੱਗ।ੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ੋਧ ਭੜਕ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅੱਗ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬਲ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ
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ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। 2 ਫੇਰ ਪਰਜਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅੱਗੇ
ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗ
ਬੁਝ ਗਈ। 3 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਏਰਾਹ* ਪੈ ਿਗਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅੱਗ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਲ ਉੱਠੀ ਸੀ।
ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
4

ਫੇਰ ਰਲੀ ਿਮਲੀ ਭੀੜ ਿਜਹੜੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਬੜ
ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਰੋਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ
ਕੌਣ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ? 5 ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਖੀਰੇ, ਖ਼ਰਬੂਜੇ,
ਹਰਾ ਿਪਆਜ਼, ਿਪਆਜ਼ ਅਤੇ ਲੱਸਣ। 6 ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਰ
ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਦਸਦਾ!
7 ਉਹ ਮੰਨਾ ਤਾਂ ਧਨੀਏ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਿਦਸਦਾ ਸੀ। 8 ਲੋਕ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਿਵੱਚ ਪੀਂਹਦੇ, ਓਖਲੀ ਿਵੱਚ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਵੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਤਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਤੇਲ
ਿਵੱਚ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। 9 ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਤੇਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਦ ਮੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। 10 ਮੂਸਾ ਨੇ
ਪਰਜਾ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਰੋਂਦੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਬਹੁਤ
ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। 11 ਤਦ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਿਬਪਤਾ ਿਕਉਂ
ਿਲਆਂਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ?
ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? 12 ਕੀ ਮੈਂ
ਹੀ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਿਲਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਿਮਆ
ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ
ਿਫਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂ, ਿਜਸ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ? 13 ਮੈਂ ਐਨਾ ਮਾਸ ਿਕੱਥੋਂ ਿਲਆਵਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਵਾਂ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। 14 ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਸ
ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਹਣ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਹੈ। 15 ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ
ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਖਾਂ!
16 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤਰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਣ।
17 ਤਦ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ
ਨਾ ਪਵੇ। 18 ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਕੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਿਮਲੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਿਕ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ
ਖੁਆਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸੁਖਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ। 19 ਿਫਰ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਦੋ
ਿਦਨ, ਪੰਜ ਿਦਨ, ਦਸ ਿਦਨ, ਜਾਂ ਵੀਹ ਿਦਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, 20 ਪਰ ਸਾਰਾ
ਮਹੀਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗ,ੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੁੱਛ ਿਗਿਣਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਉਂ ਬਾਹਰ ਆਏ?
*
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ਿਗਣਤੀ 12:2
21 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਪਰਜਾ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ,
ਛੇ ਲੱਖ ਿਪਆਦੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ
ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਖਾਣਗੇ! 22 ਕੀ ਉਹ ਇੱਜੜ ਅਤੇ
ਵੱਗ ਉਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਿਮਲੇ? ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਿਮਲੇ?
23 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ? ਹੁਣ, ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ! 24 ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਰ ਮਨੁੱਖ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਜਾ
ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। 25 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਿਜਹੜਾ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਜਦ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਿਰਆ, ਤਦ ਉਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ
ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾ
ਕੀਤੀ। 26 ਪਰ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਰਿਹ ਗਏ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਦਾ ਨਾਮ ਅਲਦਾਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਦਾਦ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ
ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ 27 ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਭੱਜ
ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਲਦਾਦ ਅਤੇ ਮੇਦਾਦ ਡੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ! 28 ਤਦ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਿਜਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਿਦਓ!
29 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਖਝਦਾ ਹੈਂ? ਕਾਸ਼ ਅਿਜਹਾ
ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ
ਆਤਮਾ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਲਦਾ! 30 ਉਪਰੰਤ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਟੇਰੇ
ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਨੇ ਰੀ ਵਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ
ਬਟੇਰੇ ਉਡਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੱਕ
ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੱਕ ਉੱਧਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਸਨ। 32 ਤਦ ਪਰਜਾ ਨੇ ਉਸ
ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਬਟੇਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ
ਉਹ ਦੇ ਦਸ ਹੋਮਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ। 33 ਜਦ ਉਹ ਮਾਸ ਅਜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਦੰਦਾਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੱਿਬਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ੋਧ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਅੱਤ
ਵੱਡੀ ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ। 34 ਉਪਰੰਤ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਕਬਰੋਥ-ਹੱਤਾਵਾਹ† ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ
ਦੱਿਬਆ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 35 ਿਕਬਰੋਥਹੱਤਾਵਾਹ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਹਸੇਰੋਥ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਸੇਰੋਥ ਿਵੱਚ
ਠਿਹਰ ਗਏ।
31
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ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼ਠਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਨੇ ਇੱਕ ਕੂਸ਼ੀ* ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਿਮਰਯਮ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ, ਉਸ ਕੂਸ਼ੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, 2 ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਭਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
1 ਮੂਸਾ
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ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ, 3 ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਸਾਿਰਆਂ ਆਦਮੀਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲੀਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ
ਸੀ। 4 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਕਦਮ ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਿਮਰਯਮ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਤੰਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਤਦ ਉਹ ਿਤੰਨੇ
ਬਾਹਰ ਗਏ। 5 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਿਵੱਚ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਿਮਰਯਮ ਨੂੰ
ਸੱਿਦਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। 6 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ। 7 ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ। 8 ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖੇਗਾ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਿਕਉਂ ਨਾ ਡਰੇ?
9 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ। 10 ਜਦ ਬੱਦਲ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਿਮਰਯਮ
ਕੋੜਹ੍ਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਿਚੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਿਮਰਯਮ
ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਕੋੜਹ੍ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ! 11 ਉਪਰੰਤ ਹਾਰੂਨ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ
ਲਾਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਿਮਰਯਮ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ
ਿਜਹਾ ਨਾ ਰਿਹਣ ਦੇ, ਿਜਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਗਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਹੋਵ।ੇ 13 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਿਕ
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਿਮੰਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਨਰਾ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹੀ
ਥੁੱਿਕਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਉਂਦੀ?
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜਹ੍
ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। 15 ਇਸ ਲਈ ਿਮਰਯਮ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਡੇਰੇ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਿਮਰਯਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਕੂਚ ਨਾ ਕੀਤਾ। 16 ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਹਸੇਰੋਥ ਤੋਂ ਕੂਚ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਾਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ।

13
ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜਸੂਸ
ਿਬਵਸਥਾ 1:19-33
1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਕ ਉਹ
ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ।
ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। 3 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਾਨ
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਿਜਆ। ਇਹ
ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ। 4 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਇਹ ਸਨ - ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਜ਼ੱਕੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਮੂਆ। 5 ਿਸ਼ਮਓਨ
ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਹੋਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਫਾਟ। 6 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ। 7 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯਗਾਲ।
8 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ। 9 ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਰਾਫ਼ੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਲਟੀ। 10 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਸੋਦੀ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀਏਲ। 11 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ
ਗੋਤ ਤੋਂ ਸੂਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀ। 12 ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਗਮੱਲੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅੰਮੀਏਲ। 13 ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਮੀਕਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਥੂਰ।
14 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਵਾਫ਼ਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹਬੀ। 15 ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ
ਤੋਂ ਮਾਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਊਏਲ। 16 ਇਹ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਰੱਿਖਆ।
17 ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈ ਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇੱਧਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ੋ। 18 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ,ੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਾਂ
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ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਤਕੜੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। 19 ਅਤੇ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਹੈ, ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੱਸਦੇ ਹਨ,
ਤੰਬੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। 20 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ
ਹੈ, ਫ਼ਲਦਾਰ ਜਾਂ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੁੱਖ ਹਨ ਿਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ
ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫ਼ਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਮੌਸਮ ਪਿਹਲੀ ਪੱਕੀ ਦਾਖ਼ ਦਾ ਸੀ।
21 ਸੋ ਉਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ
ਤੋਂ ਰਹੋਬ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਹਮਾਥ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। 22 ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ
ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਹਬਰੋਨ ਤੱਕ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਕ ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਅਹੀਮਾਨ
ਸ਼ੇਸ਼ਈ ਅਤੇ ਤਲਮਈ ਸਨ ਅਤੇ ਹਬਰੋਨ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸੋਆਨ ਤੋਂ ਸੱਤ
ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਬਿਣਆ ਸੀ। 23 ਫੇਰ ਉਹ ਅਸ਼ਕੋਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੱਕ
ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖ਼ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਲਾਠੀ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਲਆਏ ਨਾਲੇ ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ
ਵੀ ਿਲਆਏ। 24 ਅਤੇ ਉਸ ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਿੜਆ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਕੋਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਪੈ ਿਗਆ।
25 ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਣ ਕੇ ਚਾਲੀਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਮੁੜੇ।
26 ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਮੂਸਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ
ਕੋਲ ਪਾਰਾਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ
ਲਈ ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਏ ਨਾਲੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫ਼ਲ ਿਵਖਾਇਆ। 27 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਨਰਣਾ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ
ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। 28 ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਬਲਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਨਾਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਿਖਆ। 29 ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ
ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਮਾਲੇਕੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਹੱਤੀ, ਯਬੂਸੀ, ਅਤੇ ਅਮੋਰੀ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਯਰਦਨ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
30 ਤਦ ਕਾਲੇ ਬ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰੀਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 31 ਪਰ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸਨ ਆਿਖਆ ਭਈ ਅਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹਨ। 32 ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ ਬੁਰੀ
ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਏ ਿਜਸ ਦਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਣ
ਲੱਗ,ੇ ਿਕ ਿਜਸ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ, ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਣੀਏ,
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਂ
ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। 33 ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ੀਲੀਮ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਅਨਾਕ
ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੈਂਤ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜਰ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਟੱਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
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ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣਾ
ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਿਦੱਤੀ, ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ
ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਉਸ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। 2 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੂਸਾ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮਰ
ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਿਕ ਇਸ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮਰ ਮੁੱਕਦੇ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਿਕਉਂ
ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗੀਏ ਅਤੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਨਆਣੇ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਣ? ਕੀ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਈਏ? 4 ਤਦ
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਠਿਹਰਾ ਕੇ
ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ। 5 ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ
1 ਸਾਰੀ
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ਭਾਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਪਏ। 6 ਫੇਰ
ਤਾਂ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਿਜਹੜੇ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ। 7 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭੇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ
ਹੈ। 8 ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਿਜਸ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ। 9 ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ! 10 ਪਰ ਜਦ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਏ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੀ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
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ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਪਰਜਾ ਕਦੋਂ
ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇਗੀ? 12 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 13 ਪਰ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਿਮਸਰੀ ਇਹ ਸੁਣਨਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ
ਹੈਂ। 14 ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੱਦਲ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲ
ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਂ। 15 ਜੇ ਤੂੰ
ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਂ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ
ਮਿਹਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਖਣਗੀਆਂ, 16 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ ਸਿਕਆ ਿਜਸ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ।
17 ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਬੋਿਲਆ ਹੈਂ। 18 ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ੋਧ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੁਧਰਮ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ। ਉਹ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 19 ਆਪਣੀ
ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਬਖਿਸ਼ਆ ਹੈ ਇਨਾਂ ਦਾ ਕੁਧਰਮ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ।
20 ਤਾਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ। 21 ਪਰ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ
ਸਾਰੀ ਿਪਰ੍ਥਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸ ਵਾਰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 23 ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣਗੇ ਿਜਸ
ਦੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਿਜਨਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। 24 ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ
ਕਾਲੇਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਿਲਆ
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਗਆ ਸੀ
ਲੈ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 25 ਅਮਾਲੇਕੀ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਕੂਚ
ਕਰੋ।
ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
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26 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, 27 ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਝੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁੜ ਬੁੜਾਹਟ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। 28 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਮੈਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ।
29 ਇਸੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਿਡੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਏ। 30 ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ
ਅਤੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇਸ
ਨਾ ਵੜੋਂਗੇ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਵਸਾਵਾਂਗਾ। 31 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਆਣੇ ਿਜਨਾਂ ਿਵਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਿਦਆ ਹੈ।
32 ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ! 33 ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚਾਲੀਆਂ ਸਾਲ ਤੱਕ
ਅਯਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਗਲ਼ ਸੜ ਨਾ ਜਾਣ। 34 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਚਾਲੀ
ਿਦਨ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਜਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ
ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਜਾਣੋਗੇ! 35 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਲ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਗਲ਼ ਸੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਰ
ਜਾਣਗੇ।
36 ਫੇਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਣਨ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਿਲਆਏ ਿਕ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ,
37 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਏ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। 38 ਪਰ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ
ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭੇਤ
ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ ਜੀਉਂਦੇ ਬਚੇ ਰਹੇ।

ਉਸ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਪਿਹਲਾ ਹਮਲਾ
ਿਬਵਸਥਾ 1:41-46
39 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ। 40 ਤਦ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ
ਕੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਗਏ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਅਸੀਂ ਹੀ
ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। 41 ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 42 ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓ। 43 ਅਮਾਲੇਕੀ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਉੱਥੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪਓਗੇ। ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਿਫਰ ਗਏ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 44 ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਿਢਠਾਈ ਨਾਲ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਗਏ। 45 ਅਮਾਲੇਕੀ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਹਾਰਮਾਹ ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਗਏ।

15
ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 3 ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
1 ਯਹੋਵਾਹ

ਿਗਣਤੀ 15:4

ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਭਾਵੇਂ ਹੋਮ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬਲੀ ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ
ਪਰਬਾਂ ਿਵੱਚ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਂਗੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਚੋਣੇ ਤੋਂ
ਜਾਂ ਇੱਜੜ ਤੋਂ ਹੋਵ।ੇ 4 ਤਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਮੈਦੇ ਦੀ
ਭੇਟ ਲਈ ਏਫਾਹ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਮੈਦੇ ਦਾ ਹੀਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਿਹੱਸਾ
ਤੇਲ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਚੜਹ੍ਾਵੇ। 5 ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਹੀਨ
ਦੀ ਚੌਥਾਈ ਮਧ ਹਰ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਪੱਛੇ ਤੂੰ ਉਸ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾਲ
ਜਾਂ ਬਲੀ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰ। 6 ਭੇਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੋ ਦਸਵੇਂ
ਿਹੱਸੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਹੀਨ ਦੀ ਿਤਹਾਈ ਤੇਲ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਿਤਆਰ ਕਰ।
7 ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਹੀਨ ਦੀ ਿਤਹਾਈ ਮਧ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾ। 8 ਜਦ ਤੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਜਾਂ ਬਲੀ
ਲਈ ਮੇਂਢਾ ਿਤਆਰ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਹੋਣ। 9 ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦੇ
ਦੀ ਭੇਟ ਿਤੰਨ ਦਸਵੇਂ ਿਹੱਸੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਅੱਧਾ ਹੀਨ ਤੇਲ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ। 10 ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅੱਧਾ ਹੀਨ ਮਧ ਚੜਹ੍ਾ। ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਗੰਧਤਾ ਹੋਵੇ।
11 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰੇਕ ਬਲ਼ਦ, ਹਰ ਭੇਡੂ, ਹਰ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ
ਹਰ ਮੇਮਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 12 ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ। 13 ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਗੰਧਤਾ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਨ।
14 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਗੰਧਤਾ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ
ਕਰੇ। 15 ਸਭਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਬਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਦੇਸੀ
ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਵੇ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋ 16 ਇੱਕੋ ਿਬਵਸਥਾ
ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਨੂੰ ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਦੇਸੀ ਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
17 ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, 18 ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵੜੋ
ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 19 ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਖਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਿਹਲਾਉਣ
ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਇਓ। 20 ਆਪਣੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੇੜੇ ਦਾ
ਫੁਲਕਾ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਓ। ਿਜਵੇਂ ਿਪੜ ਦੀ ਿਹਲਾਉਣ
ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਿਹਲਾਓ। 21 ਆਪਣੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੇੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਿਦਆ ਕਰੋ।
ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪਾਪ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ। 23 ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ। 24 ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ
ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ
ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਸੁਗੰਧਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਸਮੇਤ ਕਨੂੰ ਨ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ। 25 ਫੇਰ ਜਾਜਕ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫ਼
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭੁੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ
ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਿਲਆਵੇ। 26 ਤਾਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਲੇ ਉਹ
ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
27 ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ
ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਚੜਹ੍ਾਵੇ। 28 ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
22
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ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਜਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ
ਪਾਵੇਗਾ। 29 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲਈ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਬਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜੇ
ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ। 30 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਝ ਕਰੇ,
ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਿਣਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ। 31 ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਤੋਿੜਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਬਤ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦਾ ਹੋਇਆ ਿਮਿਲਆ। 33 ਤਾਂ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਿਦਆਂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ,
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ। 34 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਬੰਦੀਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਸੀ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 35 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ
ਉਹ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ। 36 ਸੋ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉਹ
ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
32 ਜਦ

ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਝਾਲਰ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 38 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਿਕਨਾਰੀ ਉੱਤੇ
ਝਾਲਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਫੀਤਾ ਹਰ
ਿਕਨਾਰੀ ਦੀ ਝਾਲਰ ਉੱਤੇ ਜੜਨ। 39 ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਝਾਲਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਚੇਤੇ
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ
ਹੋ। 40 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ
ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੋ। 41 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।
37 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

16
ਕੋਰਹ, ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦਾ ਆਕੀ ਹੋਣਾ
1 ਕਹਾਥ ਦੇ ਪੋਤੇ ਿਯਸਹਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਰਹ ਲੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ
ਅਲੀਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਨੇ ਅਤੇ ਪਲਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਓਨ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਰਊਬੇਨੀ ਸਨ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆ। 2 ਉਹ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਢਾਈ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸਨ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠੇ। 3 ਅਤੇ ਉਹ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? 4 ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਿਗਆ। 5 ਉਹ ਕੋਰਹ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ
ਕੌਣ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ
ਿਲਆਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਵੇਗਾ। 6 ਇਹ
ਕਰੋ ਿਕ ਕੋਰਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧੂਪਦਾਨ
ਲਓ। 7 ਅਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਪਾਓ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਚੁਣੇਗਾ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੇਵੀਓ, ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਬਸ ਕਰੋ! 8 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੋਰਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਲੇਵੀਓ ਸੁਣੋ!
9 ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ? 10 ਨਾਲੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਲੇਵੀ ਹਨ ਤੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਇਆ?
ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਜਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਦ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? 11 ਇਸੇ ਲਈ ਤੂੰ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ,
ਉਹ ਿਵਚਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਂਦੇ ਹੋ?
12 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਲੀਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਨੂੰ
ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗ।ੇ 13 ਕੀ
ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ
ਿਜੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਸੀ* ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇਂ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ
ਹੈ? 14 ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਲਆਂਦਾ ਿਜੱਥੇ
ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇਂਗਾ†? ਅਸੀਂ
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ!
15 ਤਦ ਮੂਸਾ ਡਾਢਾ ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਗਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।
16 ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੋਰਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ, ਉਹ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ। 17 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਧੂਪਦਾਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਪਾਓ
ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਧੂਪਦਾਨ ਅਰਥਾਤ ਢਾਈ ਸੋ ਧੂਪਦਾਨ, ਤੂੰ
ਵੀ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧੂਪਦਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਿਲਆਓ। 18 ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਧੂਪਦਾਨ ਲੈ ਕੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਵੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਏ। 19 ਤਾਂ
ਕੋਰਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉੱਤੇ
ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ।
20 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, 21 ਇਸ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੇਰ ਿਵੱਚ ਭੱਖ ਲਵਾਂ। 22 ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ
ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਕੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ੋਧਵਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ? 23 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ
ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, 24 ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਿਕ ਉਹ ਕੋਰਹ ਅਤੇ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ
ਅਬੀਰਾਮ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣ।
25 ਸੋ ਮੂਸਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਗਏ 26 ਉਹ ਮੰਡਲੀ
ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਇਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣਾ, ਿਕਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੋ! 27 ਸੋ ਉਹ ਕੋਰਹ,
ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ
ਚੱਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ
ਬਾਲ-ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ। 28 ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ
ਕਰਾਂ। 29 ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਖ਼ੀਰ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 30 ਪਰ
ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਈ ਅਣੋਖਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ
*

16:13 ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ

†

16:14 ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ l
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ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਲਵੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ
ਿਕ ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ!
31 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ
ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਿਜਹੜੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਫੱਟ ਗਈ 32 ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ , ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਕੋਰਹ ਵੱਲ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਿਨਗਲ
ਿਲਆ। 33 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਪਤਾਲ
ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। 34 ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ
ਦੌੜ ਗਏ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਿਨਗਲ ਲਵੇ!
35 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਸੌ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਗਈ।

ਧੂਪਦਾਨ
36

ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 37 ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਧੂਪਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਿਖਲਾਰ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਹਨ। 38 ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂਪਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਢੱਕਣ ਲਈ
ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 39 ਇਸ ਲਈ
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਧੂਪਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ,
ਿਜਹੜੇ ਭਸਮ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੁੱਿਟਆ। 40 ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ
ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਅੰਸ
ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਨਾ ਧੁਖਾਵੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਕੋਰਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ।
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ! 42 ਜਦ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਪਰਤਾਪ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। 43 ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। 44 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 45 ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ! ਤਦ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗੇ। 46 ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ ਧੂਪਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ
ਪਾ ਅਤੇ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਭੜਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਵਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ! 47 ਤਦ ਮੂਸਾ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਰੂਨ ਧੂਪਦਾਨ
ਲੈ ਕੇ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਦੌੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ ਬਵਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਪਰਜਾ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕੀਤਾ। 48 ਉਹ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਤਦ ਬਵਾ ਰੁਕ
ਗਈ। 49 ਿਜਹੜੇ ਕੋਰਹ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਸੀ।
50 ਫੇਰ ਹਾਰੂਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਮੁੜ
ਆਇਆ, ਤਦ ਬਵਾ ਰੁਕ ਗਈ।
41 ਦੂਸਰੇ
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ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੂੰਬਲਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖ। 3 ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵੀ ਦੇ ਢਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਿਲਖੀਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਢਾਂਗਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ
ਹਰ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਢਾਂਿਗਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ
ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹਾਂ,
ਰੱਖਦੇ। 5 ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਢਾਂਗੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੰਬਲਾਂ
ਿਨੱਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁੜ
ਬੁੜਾਹਟ ਨੂੰ , ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ
ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। 6 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਂਗੇ ਿਦੱਤ,ੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਢਾਂਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ
ਢਾਂਿਗਆਂ ਿਵੱਚ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਵੀ ਸੀ। 7 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਢਾਂਿਗਆਂ
ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 8 ਦੂਜੇ ਿਦਨ
ਮੂਸਾ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਹਾਰੂਨ ਦਾ
ਢਾਂਗਾ ਜੋ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ
ਹੋਏ ਸਨ। 9 ਤਦ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਢਾਂਿਗਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢਾਂਗੇ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਕੇ ਲੈ ਿਲਆ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਿਵਦਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮੋੜ ਕੇ, ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਫਰ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੁੜ ਬੁੜਾਹਟ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਮਰ ਜਾਣ। 11 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
12 ਉਪਰੰਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਵੇਖ, ਸਾਡੀ
ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ! ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। 13 ਜੋ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ
ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਵਾਂਗ?ੇ
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ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੰਮ
1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ
ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਭਾਰ
ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦਾ ਗੋਤ
ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਇਆ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਿਰਆ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਖੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਆਉਣ। 3 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਭਾਂਿਡਆਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਓ। 4 ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ। ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। 5 ਤੁਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ੋਧ
ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭੜਕੇ। 6 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੇਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 7 ਪਰ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਆਪਣੀ ਜਾਜਕਾਈ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਭ
*
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ਕੁਝ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਜਕਾਈ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਹੋਵੇ ਜੇ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ੜਹ੍ੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।
ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। 9 ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ
ਰਿਹਣ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਦੇ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ
ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 10 ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ* ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਖਾਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 11 ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਭੇਟ ਅਰਥਾਤ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਹਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। 12 ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਰਾ
ਦਾਖਰਸ, ਅੰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 13 ਉਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ
ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ
ਖਾਵੇ। 14 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 15 ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਿਲਆਉਣ ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਦੇ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ
ਦੇਣਾ ਨਾਲੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਦੇ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਦੇਣਾ। 16 ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ
ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੂੰ ਿਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ
ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਵੀਹ ਗੀਰਹ† ਦਾ ਹੈ। 17 ਪਰੰਤੂ ਗਊ ਦਾ
ਪਿਹਲੌਠੇ, ਭੇਡ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਦਾ ਿਨਸਤਾਰੇ
ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ
ਉੱਤੇ ਿਛੜਕੀਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰਕੇ
ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਸਾੜ ਦੇਵੀਂ। 18 ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਿਹਲਾਈ ਹੋਈ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਪੱਟ ਤੇਰੇ ਹਨ। 19 ਸਾਰੀਆਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਚੁੱਕਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੂ ਣ ਦਾ ਸਦਾ
ਦਾ ਨੇ ਮ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਲਈ ਹੋਵੇ। 20 ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਲਵੀਂ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰਾ
ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਵਰਸਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ।
8

ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਲੇਵੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਦਸਵੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 22 ਇਸ
ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਿਕਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਪਾਪ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ
ਜਾਣ। 23 ਪਰ ਲੇਵੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਆਪ ਚੁੱਕਣ। ਇਹ ਿਬਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ
21
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ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਵਰਸਾ ਨਾ
ਪਾਉਣਗੇ। 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਲੇਵੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ।
ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 26 ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ
ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਓ, ਅਰਥਾਤ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਦਸਵੰਧ। 27 ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਿਪੜ ਦਾ
ਅੰਨ ਅਤੇ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਹੈ। 28 ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਸਵੰਧਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚੜਹ੍ਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਦਓ। 29 ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ, ਉਸ ਦੀ ਿਚਕਨਾਈ
ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਿਹੱਸੇ ਤੋਂ ਚੜਹ੍ਾਓ। 30 ਅਤੇ
ਤੂੰ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਿਚਕਨਾਈ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਿਵੱਚ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇ ਿਜਵੇਂ ਿਪੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ
ਕੋਹਲੂ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰੀ ਹੈ। 31 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਡਲੀ
ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। 32 ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਨ ਪਾਪ ਨਾ ਕਿਰਓ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਿਚਕਨਾਈ
ਿਵੱਚੋਂ ਚੁੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ।
25 ਯਹੋਵਾਹ
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ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਦੀ ਿਵਧੀ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, 2 ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਿਬਧੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਬੋਲ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨਰੋਈ ਵੱਛੀ ਿਲਆਉਣ ਿਜਹੜੀ
ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਲਾ ਨਾ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।
3 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ।ੇ
4 ਫੇਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੱਤ ਵਾਰ ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ
ਿਛੜਕੇ। 5 ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੇ, ਮਾਸ, ਲਹੂ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਸਮੇਤ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾੜੇ। 6 ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਿਦਆਰ ਦੀ
ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਜੂਫ਼ਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਸਾਿੜਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 7 ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਵੇ
ਪਰ ਉਹ ਜਾਜਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 8 ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ।
9 ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਗਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ
ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਪ
ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 10 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਗਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ
ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੋਵੇ।
ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ

11 ਜੇ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ

ਛੂਹੇ ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਰਹੇ। 12 ਉਹ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ
ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
13 ਜੋ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਛੂਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ
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ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦਾ ਜਲ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਿਛੜਿਕਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਜੇ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।
14 ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ
ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਵੜੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ
ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗਾ। 15 ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਢੱਕਣ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। 16 ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ
ਕਬਰ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗਾ। 17 ਅਤੇ ਉਸ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। 18 ਅਤੇ ਕੋਈ
ਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਜੂਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਿਵੱਚ ਡਬੋਵੇ, ਫੇਰ ਉਸ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ,
ਸਾਿਰਆਂ ਭਾਂਿਡਆਂ ਉੱਤੇ, ਉਨਾਂ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਬਰ ਨੂੰ
ਛੂਿਹਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਛੜਕੇ। 19 ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੁਰਖ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਅਤੇ
ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਛੜਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੱਤਵੇਂ
ਿਦਨ ਉਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
20 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ
ਕਰੇ, ਉਹ ਪਰ੍ਾਣੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦਾ ਜਲ ਉਹ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਿਛੜਿਕਆ ਿਗਆ ਸੋ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। 21 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ
ਇਹ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਿਛੜਕਣ
ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। 22 ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਛੂਹੇ ਉਹ
ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ
ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗਾ।
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ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਕੂਚ 17:1-7
1 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਸੀਨ
ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕਾਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਿਮਰਯਮ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 2 ਉੱਥੇ ਮੰਡਲੀ
ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। 3 ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ! 4 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਿਕਉਂ
ਇਸ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਮਰ
ਜਾਈਏ? 5 ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਬੁਰੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਜੱਥੇ ਨਾ ਬੀਜ ਨਾ ਹੰਜ਼ੀਰ, ਨਾ ਦਾਖ
ਦੀ ਵੇਲ, ਨਾ ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। 6 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ, ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗ,ੋਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ
ਭਾਰ ਿਡੱਗੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ।
7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 8 ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ
ਕਰ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਪੱਥਰੀਲੀ ਚੱਟਾਨ
ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ
ਪਾਣੀ ਕੱਢੇਂਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਵੇਂਗਾ। 9 ਉਪਰੰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਢਾਂਗਾ
ਿਲਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
10 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਓ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਏ?
11 ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਾਂਗੇ
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ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਿਰਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਡਲੀ
ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। 13 ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਾਨ
ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਬਾਹ* ਿਪਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ।
ਅਦੋਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ
ਕਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। 15 ਿਕਵੇਂ ਸਾਡੇ
ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ
ਰਹੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ
ਬੁਰਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। 16 ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ
ਿਦੱਤੀ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇਸ਼
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੈ। 17 ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗ,ੇ
ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਵਾਂਗ,ੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ
ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗ,ੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ
ਲੰਘ ਜਾਈਏ। 18 ਪਰ ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। 19 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ
ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਵਾਂਗ,ੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ
ਦੇਵਾਂਗ।ੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ। 20 ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਅਦੋਮ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾਂ ਲੈ
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ। 21 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਅਦੋਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਾ ਿਦੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਹ੍ ਗਏ।
14 ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ

ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਮੌਤ
22 ਤਦ

ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਕਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ,
ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਆਈ। 23 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਅਦੋਮ ਦੇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ
ਹੈ, ਆਿਖਆ, 24 ਹਾਰੂਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਬਾਹ ਦੇ ਸੋਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। 25 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ , ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਚੱਲ। 26 ਹਾਰੂਨ
ਦੇ ਬਸਤਰ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ
ਪਿਹਨਾ, ਤਦ ਹਾਰੂਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਿਮਲੇਗਾ। 27 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਹੋਰ
ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ। 28 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਬਸਤਰ
ਉਤਾਰ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾਏ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ
ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਮਰ ਿਗਆ ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ
ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਏ। 29 ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਹਾਰੂਨ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਲਈ ਤੀਹ ਿਦਨ ਤੱਕ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
*
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ਕਨਾਨੀ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਤਦ ਅਰਾਦ ਦਾ ਕਨਾਨੀ ਰਾਜਾ, ਿਜਹੜਾ ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਥਾਰੀਮ ਦੇ ਰਾਹ
ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਦ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿਲਆ। 2 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਣ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ
ਕਰ ਿਦਆਂਗ।ੇ 3 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ
ਅਤੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਹਾਰਮਾਹ* ਪੈ ਿਗਆ।
1

ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ
ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ
ਅਦੋਮ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਜਾ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। 5 ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ
ਲੈ ਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਈਏ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ
ਰੋਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਿਨਕੰਮੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ
ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ! 6 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ ਤੇਜ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ
ਸੱਪ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੱਿਸਆ, ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। 7 ਫੇਰ ਪਰਜਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ,
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ
ਲਵੇ। ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਡੇ
ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਡੱਿਸਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ
ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। 9 ਉਪਰੰਤ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਤਾਂ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਸੱਪ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡੱਸਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ
ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ
ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
4

ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੋਆਬ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ
ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਕੇ, ਓਬੋਥ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ।
11 ਫੇਰ ਓਬੋਥ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ, ਈਯੇਅਬਾਰੀਮ ਦੀ ਉਸ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ,
ਿਜਹੜੀ ਮੋਆਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਬ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 12 ਉੱਥੋਂ
ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਦ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 13 ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਕੂਚ
ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਅਰਨਨ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏ,
ਿਜਹੜੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਦੀ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਰਨਨ ਮੋਆਬ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਮੋਆਬ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। 14 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ:
ਵਾਹੇਬ ਿਜਹੜਾ ਸੂਫ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਅਤੇ ਅਰਨਨ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ।
15 ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ਼, ਿਜਹੜੀ ਆਰ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ
ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
16 ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬਏਰ ਨੂੰ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਦਆਂਗਾ।
17 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ:
ਹੇ ਖੂਹ, ਉਮੜਹ੍ ਆ! ਉਸ ਲਈ ਗਾਓ।
18 ਉਹ ਖੂਹ ਿਜਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਿਟਆ,
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਨੇ ਆੱਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ
ਨਾਲ ਕੱਿਢਆ!
10
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19 ਉਹ ਫੇਰ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਮੱਤਾਨਾਹ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੱਤਾਨਾਹ ਤੋਂ
ਨਹਲੀਏਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਹਲੀਏਲ ਤੋਂ ਬਾਮੋਥ ਨੂੰ । 20 ਅਤੇ ਬਾਮੋਥ ਤੋਂ
ਉਸ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਫੇਰ ਿਪਸਗਾਹ
ਦੀ ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਓਗ ਰਾਜਾ ਦੀ ਹਾਰ
ਿਬਵਸਥਾ 2:26-3:11
21 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਕੋਲ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ, 22 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ
ਜਾਣ ਿਦਓ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਾਂਗ,ੇ ਨਾ
ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗ।ੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ
ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। 23 ਪਰ ਸੀਹੋਨ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘਣ ਿਦੱਤਾ,
ਪਰ ਸੀਹੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਯਹਸ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲਿੜਆ। 24 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ
ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਅਰਨਨ ਤੋਂ ਯਬੋਕ ਨਦੀ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪੱਕੀ ਸੀ। 25 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਿਗਆ। 26 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਹਸ਼ਬੋਨ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੋਆਬ
ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਅਰਨਨ ਤੱਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਸੀ। 27 ਇਸ ਲਈ ਕਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ:
ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਆਓ,
ਸੀਹੋਨ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਗ ਹਸ਼ਬੋਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੀ,
ਅਤੇ ਸੀਹੋਨ ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਟ, ਮੋਆਬ ਦੇ ਆਰ ਨਗਰ ਨੂੰ
ਭਸਮ ਕੀਤਾ,
ਨਾਲੇ ਅਰਨਨ ਦੇ ਉਿਚਆਈਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ† ਨੂੰ ਵੀ
ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ।
29 ਹੇ ਮੋਆਬ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ!
ਹੇ ਕਮੋਸ਼ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ!
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌਿੜਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਛੱਿਡਆ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਸੀਹੋਨ ਦੀ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ!
30 ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਹਸ਼ਬੋਨ, ਦੀਬੋਨ ਸ਼ਿਹਰ
ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ‡ ਹੋਇਆ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੇਦਬਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
31 ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ।
32 ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਾਜ਼ੇਰ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। 33 ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਏ
ਅਤੇ ਓਗ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਅਦਰਈ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। 34 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਤੋਂ
ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਕਰੇਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਸ਼ਬੋਨ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ। 35 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ।
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ਰਾਜਾ ਬਾਲਾਕ ਦੁਆਰਾ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ
†

21:28 ਚੋਟੀਆਂ

‡

21:30 ਅਸੀਂ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ
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1 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ,
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ।
2 ਿਸੱਪੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਇਸ ਲਈ ਮੋਆਬ
ਉਸ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਸਨ,
ਸੋ ਮੋਆਬ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ। 4 ਤਦ
ਮੋਆਬ ਨੇ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲ
ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਬਲ਼ਦ
ਖੇਤ ਦਾ ਘਾਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਪੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਮੋਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। 5 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਪਥੋਰ ਨਗਰ ਨੂੰ , ਿਜਹੜਾ
ਵੱਡੇ ਦਿਰਆ ਉੱਤੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉੱਮਤ ਦੇ ਅੰਸ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਬਓਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਕੋਲ, ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਘੱਲੇ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਖ ਕੇ ਸੱਦੇ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਦਲ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਸੋਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੱਸੇ ਹਨ। 6 ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਸਰਾਪ ਦੇਵੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਤ ਬਲਵੰਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ
ਮੈਂ ਫਤਹ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਰੀਏ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਂ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇਂ ਉਹ
ਸਰਾਪੀ ਹੈ।
7 ਤਦ ਮੋਆਬ ਦੇ ਅਤੇ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਅਗੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਬਲਆਮ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ। 8 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ
ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਖ਼ਬਰ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਮੋਆਬ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਬਲਆਮ ਨਾਲ ਠਿਹਰੇ।
9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਕੌਣ ਹਨ? 10 ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਸੱਪੋਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਖ
ਕੇ ਭੇਿਜਆ। 11 ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਦਲ ਿਜਹੜਾ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ
ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਸੋਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ
ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦਆਂ। 12 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਬਲਆਮ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ
ਦੇਈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਸੀਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ। 13 ਿਬਲਆਮ ਨੇ
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਲਾਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
14 ਤਦ ਮੋਆਬ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਲਾਕ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
15 ਤਦ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਘੱਲੇ ਿਜਹੜੇ ਇਹਨਾਂ
ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਨ। 16 ਉਹ ਿਬਲਆਮ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਸੱਪੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਕੋ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਤਕਾਰ
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ,
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦਓ। 18 ਅੱਗੋਂ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ
ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਬਾਲਾਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨਾ। 19 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ। 20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਬਲਆਮ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਠ
ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਆਖਾਂ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੀਂ।
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ਿਬਲਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਧੀ
ਤਦ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਗਧੀ ਉੱਤੇ
ਕਾਠੀ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 22 ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਭੜਕ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਧੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਦੋ ਨੌ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। 23 ਅਤੇ ਗਧੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ
ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜਹ੍ੀ, ਖੜਹ੍ਾ ਵੇਿਖਆ। ਤਾਂ ਗਧੀ
ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਗਧੀ ਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ। 24 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਦੂਤ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਉਸ ਭੀੜੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਸੀ। 25 ਜਦੋਂ ਗਧੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ
ਦਬਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ। 26 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਫੇਰ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭੀੜੀ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਿਜਸ ਤੋਂ
ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। 27 ਜਦ ਗਧੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਿਬਲਆਮ
ਦਾ ੋਧ ਭੜਕ ਉੱਿਠਆ, ਿਫਰ ਓਸ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਗਧੀ ਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ। 28 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਗਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਤੰਨ
ਵਾਰੀ ਮਾਿਰਆ? 29 ਤਾਂ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਗਧੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ
ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ। 30 ਅੱਗੋਂ ਗਧੀ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਧੀ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੀ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ। 31 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਬਲਆਮ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਖੜਹ੍ੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਨਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਿਕਆ। 32 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਆਪਣੀ ਗਧੀ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮਾਿਰਆ
ਹੈ? ਵੇਖ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਾਹ
ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 33 ਗਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ
ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮੁੜੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੁੜਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ
ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੀ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ। 34 ਤਾਂ ਿਬਲਆਮ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 35 ਫੇਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ
ਜਾ ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਤਦ
ਿਬਲਆਮ ਬਾਲਾਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚਿਲਆ ਿਗਆ।
21

ਬਾਲਾਕ ਦੁਆਰਾ ਿਬਲਆਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਜਦ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਬਲਆਮ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਮੋਆਬ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ
ਅਰਨਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। 37 ਤਾਂ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਿਬਲਆਮ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਤੂੰ
ਿਕਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? 38 ਪਰ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਵਾਕ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਿਜਹੜਾ ਵਾਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ
ਪਾਵੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। 39 ਫੇਰ ਿਬਲਆਮ ਬਾਲਾਕ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਰਯਤ-ਹਸੋਥ ਿਵੱਚ ਆਏ। 40 ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਵੱਗਾਂ
ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਕੁਝ ਭੇਿਜਆ। 41 ਤਦ
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ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਬਾਲਾਕ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਆਲ*
ਦੀਆਂ ਉਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਆਇਆ ਿਜੱਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਰਜਾ
ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ।

23
ਿਬਲਆਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਸੀਸ ਦਾ ਬਚਨ
1 ਫੇਰ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਤ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਤੇ ਸੱਤ ਭੇਡੂ ਿਤਆਰ ਕਰ। 2 ਤਦ ਿਜਵੇਂ
ਿਬਲਆਮ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕ
ਅਤੇ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਹਰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਇੱਕਇੱਕ ਭੇਡੂ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 3 ਤਦ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਆਪਣੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਵੇ। ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਗਆ। 4 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਸੱਤਾਂ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਰ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ
ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਹੈ। 5 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ
ਵਾਕ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਬਾਲਾਕ ਦੇ
ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੋਲੀ। 6 ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਆਬ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸਨ। 7 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਆਿਖਆ,
ਅਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਲਾਕ ਮੈਨੂੰ ਿਲਆਇਆ,
ਮੋਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ,
ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ, ਅਤੇ ਆ,
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਘਟਾ!
8 ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਹੀਂ
ਿਫਟਕਾਿਰਆ? ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ?
9 ਚੱਟਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਪਰਜਾ ਇਕੱਲੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਗਣਦੀ।
10 ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਿਕਣਿਕਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਿਗਿਣਆ?
ਜਾਂ ਿਕਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਚੌਥਾਈ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ?
ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮਰਾਂ,
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ!
11 ਤਾਂ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ
ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ
ਵੇਖ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ! 12 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਾ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ?
ਿਬਲਆਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਸ ਦਾ ਬਚਨ
ਤਾਂ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਨੂੰ
ਚੱਲ ਿਜੱਥੋਂ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ।ੇਂ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਵੇਖੇਂ
ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਾ ਵੇਖੇਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਦੇ।
14 ਫੇਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਫ਼ੀਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਿਪਸਗਾਹ ਦੀ
ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸੱਤ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 15 ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾ ਜਦ
ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਿਮਲਾਂ। 16 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖੀਂ 17 ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ
13
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ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਕੋਲ ਮੋਆਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ
ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਕੀ ਹੈ?
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਿਲਆ, 18 ਹੇ ਬਾਲਾਕ, ਉੱਠ ਅਤੇ
ਸੁਣ,
ਹੇ ਿਸੱਪੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ।
19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਿਕ ਝੂਠ ਬੋਲੇ,
ਨਾ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਜੰਿਮਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ।
ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਆਿਖਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰੇ?
ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ?
20 ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਈ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
21 ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ,
ਨਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਚਲਾਕੀ ਵੇਖੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ,
ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।
22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਨ ਿਜਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।
23 ਯਾਕੂਬ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ,
ਨਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਟੂਣਾ।
ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵਖੇ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ!
24 ਇਹ ਪਰਜਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਠੇਗੀ,
ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗੀ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੇਟੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਖਾ ਲਵੇ,
ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀ ਲਵੇ।
25 ਤਾਂ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਉਹ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ
ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੀ ਦੇ! 26 ਪਰ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਿਬਲਆਮ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਸ ਦਾ ਬਚਨ
ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਿਕ
ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇਂ। 28 ਤਾਂ ਬਾਲਾਕ ਿਬਲਆਮ
ਨੂੰ ਪੇਓਰ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਿਗਆ ਿਜਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁੱਕੀ ਹੋਈ
ਸੀ। 29 ਫੇਰ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਸੱਤ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਸੱਤ
ਭੇਡੂ ਿਤਆਰ ਕਰ। 30 ਤਾਂ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਚੜਹ੍ਾਇਆ।
27 ਤਾਂ ਬਾਲਾਕ ਨੇ
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ਜਦ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਕਦੀਂ
ਕਦਾਈਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਿਗਆ ਪਰ ਉਸ
ਉਜਾੜ ਦੀ ਵੱਲ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। 2 ਤਦ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਸੇ ਹੋਏ
ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। 3 ਤਦ ਉਸ
ਆਪਣਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਆਿਖਆ,
ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਦਾ ਵਾਕ,
ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਕ ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ।
4 ਉਸ ਦਾ ਵਾਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
5 ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਿਕੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹਨ!
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਵੀ!
6 ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ,
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ਨਿਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਅਗਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ,ੂੰ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਿਦਆਰ ਵਾਂਗੂੰ,
7 ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਮੜਹ੍ ਕੇ ਵਗੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਗਾਗ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਰੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਿਵੰਨ ਦੇਵੇਗਾ।
9 ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਲੇ ਿਟਆ,
ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਕੌਣ ਉਹ ਨੂੰ ਛੇੜੇਗਾ?
ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵ,ੇ
ਅਤੇ ਸਰਾਪੀ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵ!ੇ
10 ਤਾਂ ਬਾਲਾਕ ਦਾ ੋਧ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਹੱਥ
ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ। 11 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਿਲਆ
ਜਾ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਿਦਆਂਗਾ ਪਰ ਵੇਖ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕੀਤਾ। 12 ਅੱਗੋਂ ਿਬਲਆਮ
ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ। 13 ਿਕ ਜੇ ਬਾਲਾਕ ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਤੋਂ ਭਲਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ
ਕਰਾਂ? ਿਜਹੜਾ ਵਾਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ।
ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਅਸੀਸ ਦੇ ਬਚਨ
ਹੁਣ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਦੱਸਾਂਗਾ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਕਰਨਗੇ। 15 ਫੇਰ ਉਸ ਆਪਣਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਆਿਖਆ,
ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਦਾ ਵਾਕ,
ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਕ ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ,
16 ਉਸ ਦਾ ਵਾਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
17 ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨੇ ਿੜਓਂ ਨਹੀਂ।
ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚੜਹ੍ੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ
ਉੱਠੇਗਾ।
ਉਹ ਮੋਆਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ।
18 ਅਦੋਮ ਉਹ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
19 ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ।
20 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਅਮਾਲੇ ਕ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਆਿਖਆ,
ਅਮਾਲੇਕ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਸੀ,
ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
21 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਕੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਡੱਠਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਆਿਖਆ,
ਤੇਰਾ ਵਸੇਰਾ ਸਿਥਰ ਤਾਂ ਹੈ,
14
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ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਆਲਣਾ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਹੈ,
22 ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਇਨ ਉਜਾੜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ।
23 ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਆਿਖਆ,
ਹਾਏ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੌਣ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ?
24 ਿਕੱਤੀਮ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਤੋਂ ਬੇੜੇ ਆਉਣਗੇ,
ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਏਬਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ,
ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
25 ਤਾਂ ਿਬਲਆਮ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਿਗਆ।

25
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਵਭਚਾਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਲੋਕ ਮੋਆਬ
ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 2 ਜਦ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਿਕਆ। 3 ਸੋ
ਇਸਰਾਏਲ ਬਆਲ ਪਓਰ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਰਲ ਿਗਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ੋਧ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ। 4 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੁੱਪ
ਿਵੱਚ ਟੰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ। 5 ਤਾਂ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਨਆਂਈਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਬਆਲ ਪਓਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹਨ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ!
6 ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਿਮਦਯਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ।
7 ਜਦ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਨੇ ਜ਼ਾ ਿਲਆ। 8 ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚਾਨਣੀ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ
ਿਢੱਡ ਨੂੰ ਿਵੰਨ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਵਾ ਰੁਕ ਗਈ। 9 ਉਸ
ਬਵਾ ਨਾਲ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।
10 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 11 ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੋਤੇ
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ੋਧ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ
ਟਾਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਕਾਰਨ ਅਣਖੀ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 12 ਇਸ ਲਈ ਆਖ, ਿਕ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇ ਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 13 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਅੰਸ ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਨੇ ਮ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅਣਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕੀਤਾ।
14 ਉਸ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜ਼ਮਰੀ ਸੀ ਜੋ ਿਮਦਯਾਨੀ
ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 15 ਅਤੇ ਉਸ
ਿਮਦਯਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਹੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੂਰ ਦੀ ਧੀ
ਕਾਜ਼ਬੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਮਦਯਾਨ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ।
16 ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 17 ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਤਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰੋ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਛਲਾਂ ਨਾਲ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਪਓਰ ਦੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਭੈਣ ਿਮਦਯਾਨ ਪਰ੍ਧਾਨ ਦੀ ਧੀ ਕਾਜ਼ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਬਵਾ
ਦੇ ਿਦਨ ਪਓਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੀ ਗਈ।
1 ਜਦ

26
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ
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1 ਬਵਾ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ, ਵੀਹ ਸਾਲ
ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। 3 ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਉੱਤੇ ਯਰੀਹੋ
ਕੋਲ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, 4 ਵੀਹ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਰਹੇ ਸਨ।
5 ਰਊਬੇਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਹਲੌ ਠਾ। ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਨਕ
ਤੋਂ ਹਨਕੀਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਪੱਲੂ ਤੋਂ ਪੱਲੂਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਹਸਰੋਨ
ਤੋਂ ਹਸਰੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ, 6 ਕਰਮੀ ਤੋਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ
7 ਇਹ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਗਣੇ
ਗਏ ਉਹ ਿਤਰਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਤੀਹ ਸਨ। 8 ਅਤੇ ਪੱਲੂ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ ਸੀ। 9 ਅਤੇ ਅਲੀਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਮੂਏਲ, ਦਾਥਾਨ
ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਸਨ ਿਜਹੜੇ
ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕੋਰਹ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਝਗੜਦੇ ਸਨ। 10 ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਹ ਨਾਲ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਜਦ ਉਹ ਟੋਲੀ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ
ਜਦ ਅੱਗ ਨੇ ਢਾਈ ਸੌ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਹੋ ਗਏ। 11 ਪਰ ਕੋਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ।
12 ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਿਣਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਮੂਏਲ
ਤੋਂ ਨਮੂਏਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਯਾਮੀਨ ਤੋਂ ਯਮੀਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ,
ਯਾਕੀਨ ਤੋਂ ਯਾਕੀਨੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, 13 ਜ਼ਰਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰਹੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ,
ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਊਲੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ 14 ਇਹ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸਨ।
15 ਗਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਿਣਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਫ਼ੋਨ ਤੋਂ
ਸਫ਼ੋਨੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਹੱਗੀ ਤੋਂ ਹੱਗੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਸੂਨੀ ਤੋਂ ਸੂਨੀਆਂ
ਦਾ ਟੱਬਰ, 16 ਆਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਏਰੀ ਤੋਂ ਏਰੀਆਂ ਦਾ
ਟੱਬਰ, 17 ਅਰੋਦ ਤੋਂ ਅਰੋਦੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਅਰਏਲੀ ਤੋਂ ਅਰਏਲੀਆਂ
ਦਾ ਟੱਬਰ, 18 ਇਹ ਗਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਸਨ।
19 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਰ ਅਤੇ ਓਨਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਏਰ ਅਤੇ
ਓਨਾਨ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮਰ ਗਏ। 20 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਆਪਿਣਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਨ, ਸ਼ੇਲਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੇਲਾਹੀਆਂ ਦਾ
ਟੱਬਰ, ਪਰਸ ਤੋਂ ਪਰਸੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਜ਼ਰਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰਹੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ,
21 ਪਰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ, ਹਸਰੋਨ ਤੋਂ ਹਸਰੋਨੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ,
ਹਾਮੂਲ ਤੋਂ ਹਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, 22 ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਛਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ
ਸੌ ਸਨ।
23 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਿਣਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੋਲਾ ਤੋਂ
ਤੋਲੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਪੁੱਵਾਹ ਤੋਂ ਪੂਨੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ 24 ਯਾਸ਼ੂਬ ਤੋਂ
ਯਾਸ਼ੂਬੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਿਸ਼ਮਰੋਨ ਤੋਂ ਿਸ਼ਮਰੋਨੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ 25 ਇਹ
ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਇਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹ
ਚੌਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਨ।
26 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਿਣਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਦ ਤੋਂ
ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਏਲੋਨ ਤੋਂ ਏਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਯਹਲਏਲ ਤੋਂ
ਯਹਲਏਲੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ 27 ਇਹ ਜ਼ਬੂਲੁਨੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਗਣੇ ਹੋਇਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਸਨ।
28 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਿਣਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ 29 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਕੀਰ ਤੋਂ ਮਾਕੀਰੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ,
ਅਤੇ ਮਾਕੀਰ ਤੋਂ ਿਗਲਆਦ ਜੰਿਮਆ, ਿਗਲਆਦੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ
30 ਇਹ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਈਅਜ਼ਰ ਤੋਂ ਈਅਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ,
ਹੇਲਕ ਤੋਂ ਹੇਲਕੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ 31 ਅਤੇ ਅਸਰੀਏਲ ਤੋਂ ਅਸਰੀਏਲੀਆਂ
ਦਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ 32 ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਦਾ ਤੋਂ
ਸ਼ਮੀਦਾਈਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਹੇਫ਼ਰ ਤੋਂ ਹੇਫ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ 33 ਅਤੇ
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ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਹੇਫ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਲਾਹ, ਨਆਹ, ਹਾਗਲਾਹ,
ਿਮਲਕਾਹ ਅਤੇ ਿਤਰਸਾਹ ਸਨ। 34 ਇਹ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਟੱਬਰ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਬਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਸਨ।
35 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਿਣਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਨ,
ਸ਼ੁਥਲਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਥਲਹੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਬੇਕੇਰ ਤੋਂ ਬੇਕੇਿਰਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ,
ਤਹਨ ਤੋਂ ਤਹਨੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ 36 ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਥਲਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ,
ਏਰਾਨ ਤੋਂ ਏਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, 37 ਇਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ
ਟੱਬਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਇਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਪੰਜ ਸੌ ਸਨ। ਇਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
38 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਿਣਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਾ ਤੋਂ
ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਅਸ਼ਬੇਲ ਤੋਂ ਅਸ਼ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਅਹੀਰਾਮ
ਤੋਂ ਅਹੀਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, 39 ਸ਼ਫ਼ੂਫ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਫੂਫ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ,
ਹੂਫ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੂਫ਼ਾਮੀਆਂ ਟੱਬਰ 40 ਅਤੇ ਬਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਦ ਅਤੇ
ਨਅਮਾਨ ਸਨ। ਅਰਦ ਤੋਂ ਅਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਨਆਮਾਨ ਤੋਂ
ਨਆਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ 41 ਇਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਪੰਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ
ਸਨ।
42 ਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਿਣਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੂਹਾਮ ਤੋਂ
ਸ਼ੂਹਾਮੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਇਹ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। 43 ਸ਼ੂਹਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਇਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸਨ।
44 ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਿਣਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਯਮਨਾਹ
ਤੋਂ ਿਯਮਨਾਹੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਿਯਸ਼ਵੀ ਤੋਂ ਿਯਸ਼ਵੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ,
ਬਰੀਆਹ ਤੋਂ ਬਰੀਈਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ 45 ਬਰੀਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ, ਹੇਬਰ
ਤੋਂ ਹੇਬਰੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਮਲਕੀਏਲ ਤੋਂ ਮਲਕੀਏਲੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ
46 ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਹ ਸੀ। 47 ਇਹ ਆਸ਼ੇਰੀਆਂ
ਦੇ ਟੱਬਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਇਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਤਰਵੰਜਾ
ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸਨ।
48 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਹਸਏਲ ਤੋਂ
ਯਹਸਏਲੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਗੂਨੀ ਤੋਂ ਗੂਨੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ 49 ਯੇਸਰ
ਤੋਂ ਯੇਸਰੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਿਸ਼ੱਲੇਮ ਤੋਂ ਿਸ਼ੱਲੇਮੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ 50 ਇਹ
ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਪੈਂਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸਨ।
51 ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਛੇ ਲੱਖ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ
ਸੌ ਤੀਹ ਸਨ।
52 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 53 ਇਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ 54 ਬਹੁਿਤਆਂ ਲਈ ਤੂੰ
ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਈਂ। ਅਤੇ ਥੋਿੜਹ੍ਆਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਈਂ। ਹਰ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 55 ਤਾਂ ਵੀ
ਿਚੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਿਦਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ
ਨਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ। 56 ਿਚੱਠੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਅਤੇ ਥੋਿੜਹ੍ਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।
57 ਇਹ ਲੇ ਵੀ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਆਪਿਣਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ,
ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਤੋਂ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਕਹਾਥ ਤੋਂ ਕਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ,
ਮਰਾਰੀ ਤੋਂ ਮਰਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ 58 ਇਹ ਲੇਵੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਹਨ,
ਿਲਬਨੀ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਹਬਰੋਨੀ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਮਹਲੀ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਮੂਸ਼ੀ
ਦਾ ਟੱਬਰ, ਕਾਰਹੀ ਦਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਕਹਾਥ ਤੋਂ ਅਮਰਾਮ ਜੰਿਮਆਂ
59 ਅਤੇ ਅਮਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਕਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੇ ਵੀ
ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਲੇਵੀ ਲਈ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜੰਮੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰਾਮ
ਲਈ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਿਮਰਯਮ ਨੂੰ ਜਣੀ।
60 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਲਈ ਨਾਦਾਬ, ਅਬੀਹੂ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਈਥਾਮਾਰ
ਜੰਮੇ। 61 ਅਤੇ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਮਰ ਗਏ ਜਦ ਉਹ ਓਪਰੀ
ਅੱਗ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਲਆਏ। 62 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਗਣੇ ਹੋਏ
ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਤੇਈ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਨ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਗਣੇ ਗਏ ਿਕ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।
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63 ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਤੋਂ ਿਗਣੇ
ਗਏ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ
ਉੱਤੇ ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ ਿਗਿਣਆ। 64 ਪਰ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਉਨਾਂ ਿਗਿਣਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਸੀਨਈ
ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਗਿਣਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। 65 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਿਚਆ ਨਾ
ਿਰਹਾ।
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ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ
1 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਿਜਹੜਾ
ਹੇਫ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਪੋਤਾ ਮਾਕੀਰ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਅਤੇ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਮਹਲਾਹ, ਨਆਹ, ਹਾਗਲਾਹ, ਿਮਲਕਾਹ, ਅਤੇ ਿਤਰਸਾਹ ਸਨ 2 ਅਤੇ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗ,ੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ, ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਆਿਖਆ, 3 ਸਾਡਾ
ਿਪਤਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਟੋਲੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਜਹੜੇ ਕੋਰਹ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ
ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਲ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨਹੀਂ ਸਨ। 4 ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਉਂ ਿਮਟਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਿਦਓ। 5 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਲੈ
ਿਗਆ। 6 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 7 ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਠੀਕ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। 8 ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀ
ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। 9 ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਦਓ। 10 ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਦਓ। 11 ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹੋਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਿਬਵਸਥਾ 31:1-8
12 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਅਬਾਰੀਮ ਨਾਮੀ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 13 ਜਦ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਲਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਲੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਹਾਰੂਨ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜਾ ਰਿਲਆ ਹੈ। 14 ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੀਨਈ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਰੱਿਦਆ
ਜਦ ਮੰਡਲੀ ਿਵਰੋਧੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਿਵਖੇ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਮਰੀਬਾਹ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। 15 ਿਫਰ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 16 ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਉੱਤੇ
ਠਿਹਰਾਵੇ। 17 ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਉਸ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ। 18 ਅੱਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ। ਉਹ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਰੱਖ। 19 ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
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ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ
ਦੇ। 20 ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੇ। 21 ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਊਰੀਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਪੁੱਛੇ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਰਥਾਤ
ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ।
22 ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। 23 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਸੀ।

28

ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਕੂਚ 29:38-46
1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਦੇ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਮੇਰਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਅੱਗ
ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ, ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਕਰੋ। 3 ਅਤੇ
ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਂ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਇਹ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਓ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਲੇਲੇ ਿਜਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਣ,
ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਹਨ। 4 ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਵੀਂ
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੇਲਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਵੀਂ। 5 ਏਫ਼ਾਹ* ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਮੈਦੇ ਦਾ,
ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਖ਼ਾਲਸ ਤੇਲ ਦੇ ਹੀਨ ਦੀ ਚੌਥਾਈ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ
ਹੋਇਆ। 6 ਇਹ ਸਦੀਪਕਾਲ ਹੋਮ ਬਲੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸੀਨਈ ਦੀ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ
ਅੱਗ ਦੀ ਬਲੀ ਹੋਵੇ। 7 ਉਹ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਹੀਨ ਦੀ ਚੌਥਾਈ ਇੱਕ
ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਤੁੰਦ ਮਧ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਡੋਹਲ ਦੇਈਂ। 8 ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਲੇਲਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਈਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਂਗੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ
ਚੜਹ੍ਾਈਂ।
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਦਨ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
9 ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਦੋ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਸ਼
ਰਿਹਤ, ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੇ ਦੋ ਦਸਵੰਧ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਨਾਲੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਓ। 10 ਇਹ ਹਰ ਸਬਤ ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ
ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਸਦੀਪਕਾਲ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ
ਹੋਵੇ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਆਪਣੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਦੋ ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ
ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਕਰੋ। 12 ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ
ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਿਤੰਨ ਦਸਵੰਧ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੇ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਹਰ ਭੇਡੂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਦੋ ਦਸਵੰਧ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ
ਦੇ ਹੋਣ। 13 ਹਰ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਵੰਧ
ਮੈਦੇ ਦਾ ਤੇਲ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਹਰ ਵਿਹੜੇ ਲਈ ਅੱਧਾ ਹੀਨ ਮਧ ਅਤੇ ਹਰ ਭੇਡੂ ਲਈ ਹੀਨ ਦੀ
ਿਤਹਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੀਨ ਦੀ ਚੌਥਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ
ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਹੋਵੇ। 15 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਪਾਪ ਬਲੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਦੀਪਕਾਲ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਈ ਜਾਵੇ।
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ਪਸਾਹ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਲੇਵੀਆਂ 23:5-14
*

28:5 ਇੱਕ ਿਕੱਲੋ

*

29:7 ਵਰਤ ਰੱਖੋ

ਿਗਣਤੀ 29:9
16 ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਧਵੇਂ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਸਾਹ ਹੋਵ।ੇ
ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਿਦਨ ਇੱਕ ਪਰਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੱਤ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ। 18 ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਭਾ ਹੋਵੇ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। 19 ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਇਓ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ
ਹੋਵੇ। ਦੋ ਵਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਣ। 20 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ
ਮੈਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਵੱਛੇ ਲਈ ਿਤੰਨ ਦਸਵੰਧ, ਹਰੇਕ ਮੇਂਢੇ ਲਈ ਦੋ
ਦਸਵੰਧ ਚੜਹ੍ਾਓ। 21 ਤੂੰ ਸੱਤਾਂ ਲੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਦਸਵੰਧ ਚੜਹ੍ਾ 22 ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਲਈ
ਪਾਪ ਬਲੀ ਹੋਵੇ। 23 ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਜਹੜੀ
ਸਦੀਪਕਾਲ ਹੋਮ ਬਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਇਓ। 24 ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਦ ਚੜਹ੍ਾਇਓ ਿਜਹੜਾ
ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ
ਭੇਟ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ। 25 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਭਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ।
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ਵਾਢੀ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਲੇਵੀਆਂ 23:15-22
26 ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਿਦਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਠਵਾਿਰਆਂ ਦੇ
ਪਰਬ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ
ਕਰਨਾ। 27 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਇਓ
ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਜੁਆਨ ਬਲ਼ਦ, ਇੱਕ ਛੱਤਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਤ
ਲੇਲੇ 28 ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ। ਹਰ ਵਿਹੜੇ
ਲਈ ਿਤੰਨ ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਹਰ ਭੇਡੂ ਲਈ ਦੋ ਦਸਵੰਧ। 29 ਉਨਾਂ ਸੱਤਾਂ
ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਵੰਧ। 30 ਨਾਲੇ
ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ। 31 ਹੋਮ ਬਲੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਕਰੋ।
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ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਲੇਵੀਆਂ 23:23-25
1 ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ
ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣ
ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵ।ੇ 2 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ
ਚੜਹ੍ਾਓ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਸੱਤ ਇੱਕਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚ।ੇ 3 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਤੇਲ ਿਵੱਚ
ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਹੜੇ ਲਈ ਿਤੰਨ ਦਸਵੰਧ, ਭੇਡੂ ਲਈ
ਦੋ ਦਸਵੰਧ 4 ਅਤੇ ਸੱਤਾਂ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਦਸਵੰਧ 5 ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ। 6 ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਅਰਥਾਤ
ਨਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਉਸ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਖੰਡ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਉਸ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਸਮੇਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ
ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇ।
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਲੇਵੀਆਂ 23:26-32
7 ਇਸ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋਵੇ
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ* ਕਰੋ, ਪਰ ਕੋਈ
ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। 8 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ
ਚੜਹ੍ਾਓ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਸੱਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ
ਬੱਚ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਣ 9 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ
ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਹੜੇ ਲਈ ਿਤੰਨ ਦਸਵੰਧ,
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ਭੇਡੂ ਲਈ ਦੋ ਦਸਵੰਧ 10 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਵੰਧ ਹੋਵੇ। 11 ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਲਈ
ਪਾਪ ਬਲੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ
ਜਾਵੇ।
ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਲੇਵੀਆਂ 23:33-44
12 ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋਵੇ
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੱਤਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਓ। 13 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਹੋਮ
ਬਲੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਓ ਅਰਥਾਤ ਤੇਰਾਂ ਵਿਹੜੇ, ਦੋ ਭੇਡੂ, ਚੌਦਾਂ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਜਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਣ। 14 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਤੇਲ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਤੇਰਾਂ ਵਿਹਿੜਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਹਰ ਵਿਹੜੇ ਲਈ ਿਤੰਨ ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੋਹਾਂ ਭੇਡੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਭੇਡੂ ਲਈ ਦੋ ਦਸਵੰਧ 15 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਚੌਦਾਂ
ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਵੰਧ 16 ਅਤੇ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਦੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇੱਕ
ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ।
17 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਬਾਰਾਂ ਵਿਹੜੇ, ਦੋ ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਚੌਦਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ
ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਚੜਹ੍ਾਓ। 18 ਅਤੇ ਵਿਹਿੜਆਂ, ਭੇਡੂਆਂ
ਅਤੇ ਲੇਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ।
19 ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ।
20 ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਿਗਆਰਾਂ ਵਿਹੜੇ, ਦੋ ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਚੌਦਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਚੜਹ੍ਾਓ। 21 ਅਤੇ ਵਿਹਿੜਆਂ,
ਭੇਡੂਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪੀਣ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। 22 ਅਤੇ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਦੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ
ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ।
23 ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਦਸ ਵਿਹੜੇ, ਦੋ ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਚੌਦਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ
ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਚੜਹ੍ਾਓ। 24 ਅਤੇ ਵਿਹਿੜਆਂ, ਭੇਡੂਆਂ ਅਤੇ
ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। 25 ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਮੈਦੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ।
26 ਪੰਜਵੇਂ ਿਦਨ ਨੌ ਵਿਹੜੇ, ਦੋ ਭੇਡੂ, ਚੌਦਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਚੜਹ੍ਾਓ। 27 ਅਤੇ ਵਿਹਿੜਆਂ, ਭੇਡੂਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡ
ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। 28 ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਮੈਦੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ।
29 ਛੇਵੇਂ ਿਦਨ ਅੱਠ ਵਿਹੜੇ, ਦੋ ਭੇਡੂ, ਚੌਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਚੜਹ੍ਾਓ। 30 ਵਿਹਿੜਆਂ, ਭੇਡੂਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ
ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। 31 ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਦੇ ਅਤੇ ਪੀਣ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ।
32 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਸੱਤ ਵਿਹੜੇ, ਦੋ ਭੇਡੂ, ਚੌਦਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ
ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਚੜਹ੍ਾਓ। 33 ਅਤੇ ਵਿਹਿੜਆਂ, ਭੇਡੂਆਂ ਅਤੇ
ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। 34 ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ।
35 ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ
ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਿਰਓ। 36 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ
ਅੱਗ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਓ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਅਤੇ

ਿਗਣਤੀ 30:15

ਸੱਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ। 37 ਵਿਹਿੜਆਂ,
ਭੇਡੂਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਰੀਤੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। 38 ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਦੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ।
39 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੜਹ੍ਾਓ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣ। 40 ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਹੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ।

30
ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਣ ਦੀ ਿਵਧੀ

1 ਮੂਸਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ

ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਇਹ
ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 2 ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੇ ਜਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ
ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਨਾ ਤੋੜੇ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 3 ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ
ਬੰਨੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੁਆਰੀ ਹੋਵੇ। 4 ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੰਿਨਆ, ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਚੁੱਪ
ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਬਚਨ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੰਿਨਆ ਪੱਕੇ ਰਿਹਣ। 5 ਪਰ
ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੜਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੰਿਨਆ ਪੱਕੇ ਨਾ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ
ਦੇਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ। 6 ਅਤੇ ਜੇ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ
ਆਖੀ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੰਿਨਆ ਜਾਵੇ। 7 ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਪਤੀ ਸੁਣੇ ਪਰ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਸੁਣੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ
ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਹੁੰ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਨੂੰ ਬੰਿਨਆ ਪੱਕੇ ਰਿਹਣ। 8 ਪਰ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੜਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਿਨੱਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੰਿਨਆ, ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ
ਦੇਵੇਗਾ। 9 ਪਰ ਿਵਧਵਾ ਜਾਂ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਉਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੰਿਨਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਰਹੇ 10 ਜੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਜਾਂ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਨਣ ਬੰਿਨਆ। 11 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ
ਚੁੱਪ ਰਿਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਿਝੜਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ
ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਨਣ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਨੂੰ ਬੰਿਨਆ ਪੱਕਾ ਰਹੇ। 12 ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੰਨਣ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਾ
ਰਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। 13 ਹਰ ਸੁੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਹੁੰ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਿਨਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। 14 ਪਰ ਜੇ
ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਿਨੱਤ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ
ਪੱਕੀਆਂ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹੁੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣ
ਪੱਕੇ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਉਹ
ਚੁੱਪ ਿਰਹਾ। 15 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇ।
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16 ਇਹ ਉਹ ਿਬਧੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਿਵਖੇ, ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਧੀ ਿਵਖੇ, ਜਦ ਜੁਆਨੀ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ।

31
ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ
ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਿਮਲੇਂਗਾ। 3 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ।
4 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਦਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੋ। 5 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਗੋਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਰਥਾਤ ਯੁੱਧ
ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਨ। 6 ਉਪਰੰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਗੋਤਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਉਸ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਨ। 7 ਸੋ ਉਹ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ। 8 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਿਰਆ
ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਅੱਵੀ, ਰਕਮ, ਸੂਰ, ਹੂਰ
ਅਤੇ ਰਬਾ ਇਨਾਂ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 9 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ
ਿਮਦਯਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ, ਸਾਰੇ ਝੁਡ
ੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਕੁਝ ਲੁ ੱਟ ਿਲਆ। 10 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਛਾਉਣੀਆਂ ਨੂੰ , ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਫੂਕ ਿਦੱਤਾ।
11 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀ ਮਨੁੱਖ,
ਕੀ ਡੰਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਏ। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ
ਜਾਜਕ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ , ਮਾਲ ਡੰਗਰ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਰਦਨ
ਉੱਤੇ ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੈ ਆਏ।
1

ਸੈਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਮੂਸਾ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਗਏ। 14 ਪਰ ਮੂਸਾ ਦਲ
ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮੁੜਹ੍ ਆਏ, ੋਧਵਾਨ
ਹੋਇਆ। 15 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? 16 ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਉਹ ਹਨ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਲਆਮ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਓਰ
ਦੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਇਆ ਤਦ ਬਵਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਫੈਲੀ। 17 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਨਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ
ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਿਦਓ। 18 ਪਰ ਿਜਹਨਾਂ
ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖੋ। 19 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਿਦਨ ਬਾਹਰ
ਰਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਿਕਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ।
20 ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ।
21 ਤਦ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੈ ਿਜਸ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 22 ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਿਪੱਤਲ,
13 ਤਦ
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ਲੋਹਾ, ਿਜਸਤ ਅਤੇ ਿਸੱਕਾ। 23 ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਿਜਹੜੀ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਪੈ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ
ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲ
ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਓ। 24 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਆਓ।
ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 26 ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ
ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਲੁ ੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਲੇਖਾ
ਕਰ। 27 ਤੂੰ ਲੁ ੱਟ ਨੂੰ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਵੰਡ।
28 ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਸੂਰਿਮਆਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਗਏ, ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਲਗਾਨ ਲਈਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਸੌ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਗ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਧਆਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਜੜਾਂ ਦੀ
ਹੋਵੇ। 29 ਉਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀਂ। 30 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ
ਪੰਜਾਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਗ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ
ਗਿਧਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਜੜ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀਂ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 31 ਿਜਹੜਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ।
32 ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੇ ਲੁ ੱਿਟਆ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਛੇ
ਲੱਖ ਪੰਝੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡਾਂ, 33 ਬਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬਲ਼ਦ, 34 ਇੱਕਾਹਠ
ਹਜ਼ਾਰ ਗਧੇ, 35 ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਆਰੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ
ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ, 36 ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ
ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਸੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਭੇਡਾਂ ਸਨ,
37 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਲਗਾਨ ਇਹ ਸੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ
ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ, 38 ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਛੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਲਗਾਨ ਬਹੱਤਰ ਸਨ 39 ਗਧੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਸਨ,
ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਲਗਾਨ ਇੱਕਾਹਠ ਸਨ 40 ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ
ਸੌਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਲਗਾਨ ਬੱਤੀ ਪਰ੍ਾਣੀ ਸਨ
41 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਲਗਾਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ,
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ।
42 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਵੰਿਡਆ 43 ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਇਹ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਿਤੰਨ
ਲੱਖ ਸੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ, 44 ਗਾਂ-ਬਲ਼ਦ ਛੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ, 45 ਗਧੇ
ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ, 46 ਇਨਸਾਨ ਸੌਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ 47 ਇਸ ਅੱਧੇ ਿਹੱਸੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।
48 ਤਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਿਜਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਆਏ 49 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਿਟਆ।
50 ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਿਲਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ
ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਣੇ, ਪਜੇਬਾਂ, ਕੜੇ, ਛਾਪਾਂ, ਬਾਲ਼ੀਆਂ
ਬਾਜ਼ੂਬੰਦ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ
ਕਰੀਏ। 51 ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਘੜਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਲਏ 52 ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ, ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਸਵਾ ਕੁ
ਪੰਜ ਮਣ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ
ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। 53 ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ
25 ਫੇਰ

ਿਗਣਤੀ 31:54

112

ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੁ ੱਿਟਆ ਸੀ 54 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ,
ਉਹ ਸੋਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋਵੇ।

32
ਢਾਈ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਇਸੇ ਪਾਰ ਵੱਸ ਜਾਣਾ
ਿਬਵਸਥਾ 3:12-22
1 ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ
ਅਤੇ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਾਜ਼ੇਰ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ। 2 ਉਪਰੰਤ
ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, 3 ਅਟਾਰੋਥ, ਦੀਬੋਨ,
ਯਾਜ਼ੇਰ, ਿਨਮਰਾਹ, ਹਸ਼ਬੋਨ, ਅਲਾਲੇਹ, ਸਬਾਮ, ਨਬੋ ਅਤੇ ਬਓਨ,
4 ਅਰਥਾਤ ਿਜਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੰਡਲੀ
ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਾਸਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬਹੁਤ ਹਨ। 5 ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਿਨੱਜ ਭਾਗ ਹੋਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਨਾ
ਲੰਘਾਇਓ। 6 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ?
7 ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਕਉਂ ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 8 ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ ਨੂੰ
ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇ ਆ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਉ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 9 ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਕੋਲ ਦੀ ਘਾਟੀ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਨਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
10 ਤਾਂ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਭੜਕ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ
ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ। 11 ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। 12 ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਕਿਨੱਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਅਤੇ ਨੂਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੱਲੇ। 13 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਭੜਕ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ
ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਅਰਥਾਤ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਫਰਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। 14 ਹੁਣ
ਵੇਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਿਡਆ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਠੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ੋਧ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਓਗੇ। 15 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਓ
ਤਾਂ ਉਹ ਿਫਰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਵਾ ਿਦਓਗੇ।
16 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਾੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ
ਬਣਾਵਾਂਗ।ੇ 17 ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ
ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੜਹ੍
ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ। 18 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਘਰਾਂ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਮਲ ਗਈ
ਹੈ। 20 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ,
*
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਾਓ।
21 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਯਰਦਨ ਤੋਂ
ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ
ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। 22 ਅਤੇ ਦੇਸ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗਾ। 24 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ
ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਲਈ ਵਾੜੇ ਬਣਾਓ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰੋ। 25 ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ
ਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। 26 ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚ,ੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਝੁਡ
ੰ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ।
27 ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਲੜਨ
ਲਈ ਪਾਰ ਲੰਘਣਗੇ।
28 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੂਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਦਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 29 ਜੇ ਗਾਦੀ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ
ਧਾਰੀ ਹਨ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਲਆਦ ਦੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ
ਦੇਇਓ। 30 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰ ਨਾ
ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ। 31 ਤਾਂ
ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ
ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗ।ੇ 32 ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ
ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਯਰਦਨ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਹੀ ਰਹੇ।
33 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦੇ ਰਾਜ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤ।ੇ 34 ਤਾਂ
ਗਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਬੋਨ ਅਤੇ ਅਟਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅਰੋਏਰ। 35 ਅਤੇ ਅਟਰੋਥਸ਼ੋਫਾਨ ਅਤੇ ਯਾਜ਼ੇਰ ਅਤੇ ਯਾਗਬਹਾਹ। 36 ਅਤੇ ਬੈਤ ਿਨਮਰਾਹ ਅਤੇ
ਬੈਤ ਹਾਰਾਨ ਇਹ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਬਣਾਏ।
37 ਪਰ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ, ਹਸ਼ਬੋਨ ਅਤੇ ਅਲਾਲੇ ਹ ਅਤੇ
ਿਕਰਯਾਤਾਇਮ। 38 ਅਤੇ ਨਬੋ ਬਆਲ-ਮਓਨ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ
ਗਏ ਅਤੇ ਿਸਬਮਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਬਣਾਏ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖੇ। 39 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ ਦੇ
ਵੰਸ਼ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਨ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। 40 ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਗਲਆਦ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਮਾਕੀਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ। 41 ਅਤੇ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਯਾਈਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੱਵੋਥ, ਯਾਈਰ* ਰੱਖੇ। 42 ਅਤੇ ਨਬਹ
ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਾਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਬਹ ਰੱਿਖਆ।

33
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਮੋਆਬ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ
ਿਨੱਕਲੇ। 2 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਸੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ
ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਇਹ ਹਨ 3 ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਸੇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
1
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ਪੰਦਰਵੇਂ ਿਦਨ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਪਸਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਪੱਛੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਤੇ ਿਨੱਕਲ ਗਏ।
4 ਜਦੋਂ ਿਮਸਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌ ਿਠਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਾਿਰਆ
ਸੀ ਦੱਬ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ
ਿਦੱਤੀ।
5 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਸੇਸ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕੋਥ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 6 ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੋਥ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਏਥਾਮ
ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਿਜਹੜਾ ਉਜਾੜ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੈ। 7 ਫੇਰ ਏਥਾਮ ਤੋਂ
ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀ-ਹਹੀਰੋਥ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਿਜਹੜਾ ਬਆਲ-ਸਫ਼ੋਨ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਗਦੋਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 8 ਤਦ ਪੀ-ਹਹੀਰੋਥ
ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਏਥਾਮ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਾਹ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 9 ਅਤੇ ਮਾਰਾਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਏਿਲਮ ਨੂੰ ਆਏ ਿਜੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਸੋਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 10 ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਏਿਲਮ ਤੋਂ ਕੂਚ
ਕਰ ਕੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 11 ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੂਚ
ਕਰਕੇ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 12 ਤਾਂ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ
ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਦਾਫ਼ਕਾਹ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 13 ਅਤੇ ਦਾਫ਼ਕਾਹ ਤੋਂ ਕੂਚ
ਕਰ ਕੇ ਆਲੂ ਸ਼ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 14 ਤਾਂ ਆਲੂ ਸ਼ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ
ਰਫ਼ੀਦੀਮ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ। 15 ਫੇਰ ਰਫ਼ੀਦੀਮ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨਈ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 16 ਅਤੇ ਸੀਨਈ ਦੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਿਕਬਰੋਥਹੱਤਾਵਾਹ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ 17 ਤਾਂ ਿਕਬਰੋਥ-ਹੱਤਾਵਾਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ
ਹਸੇਰੋਥ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ 18 ਤਾਂ ਹਸੇਰੋਥ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਿਰਥਮਾਹ
ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 19 ਅਤੇ ਿਰਥਮਾਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਿਰੰਮੋਨ-ਪਾਰਸ
ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 20 ਅਤੇ ਿਰੰਮੋਨ-ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਿਲਬਨਾਹ
ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ 21 ਤਾਂ ਿਲਬਨਾਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਿਰੱਸਾਹ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ
ਲਾਏ 22 ਤਾਂ ਿਰੱਸਾਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਕਹੇਲਾਥਾਹ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ।
23 ਅਤੇ ਕਹੇਲਾਥਾਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਫ਼ਰ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ
24 ਤਾਂ ਸ਼ਾਫ਼ਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਹਰਾਦਾਹ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ
25 ਤਾਂ ਹਰਾਦਾਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਮਕਹੇਲੋਥ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 26 ਫੇਰ
ਮਕਹੇਲੋਥ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਤਹਥ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ 27 ਅਤੇ ਤਹਥ ਤੋਂ
ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਤਾਰਹ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 28 ਅਤੇ ਤਾਰਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ
ਿਮਥਕਾਹ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ 29 ਤਾਂ ਿਮਥਕਾਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਹਸ਼ਮੋਨਾਹ
ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ 30 ਤਾਂ ਹਸ਼ਮੋਨਾਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਮੋਸੇਰੋਥ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ
ਲਾਏ 31 ਅਤੇ ਮੋਸੇਰੋਥ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਬਨੇ -ਯਆਕਾਨ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ
ਲਾਏ 32 ਤਾਂ ਬਨੇ -ਯਆਕਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ-ਹਿਗਦਗਾਦ ਿਵੱਚ
ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 33 ਫੇਰ ਹੋਰ-ਹਿਗਦਗਾਦ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਯਾਟਬਾਥਾਹ
ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ 34 ਅਤੇ ਯਾਟਬਾਥਾਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਬਰੋਨਾਹ
ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ 35 ਤਾਂ ਅਬਰੋਨਾਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਸਯੋਨ-ਗਬਰ
ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ 36 ਤਾਂ ਅਸਯੋਨ-ਗਬਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨ ਦੀ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਕਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਡੇਰੇ ਲਾਏ 37 ਅਤੇ ਕਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੂਚ
ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾਮੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਅਦੋਮ ਦੇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ
38 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਹੋਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ
ਚਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਚਾਲੀਵੇਂ ਵਰੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਉਹ
ਮਰ ਿਗਆ 39 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ
ਹੋਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਮਰ ਿਗਆ। 40 ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਰਾਦ
ਨੇ ਜੋ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ
ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ। 41 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ
ਕੇ ਸਲਮੋਨਾਹ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 42 ਤਾਂ ਸਲਮੋਨਾਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ
ਫ਼ੂਨਨ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 43 ਤਾਂ ਫ਼ੂਨਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਓਬੋਥ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ
ਲਾਏ। 44 ਅਤੇ ਓਬੋਥ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਈਯੇਅਬਾਰੀਮ ਿਵੱਚ ਮੋਆਬ
ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 45 ਤਾਂ ਈਯੇ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਦੀਬੋਨ ਗਾਦ
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ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 46 ਅਤੇ ਦੀਬੋਨ ਗਾਦ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਲਮੋਨਿਦਬਲਾਤੈਮਾਹ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 47 ਅਤੇ ਅਲਮੋਨ-ਿਦਬਲਾਤੈਮਾਹ ਤੋਂ
ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਬਾਰੀਮ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਨਬੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ।
48 ਅਬਾਰੀਮ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਯਰਦਨ ਉੱਤੇ ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 49 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਰਦਨ
ਉੱਤੇ ਬੈਤ ਯਿਸ਼ਮੋਥ ਤੋਂ ਆਬੇਲ-ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਤੱਕ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਡੇਰੇ ਲਾਏ।
ਕਨਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਉੱਤੇ ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 51 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੋ
52 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ
ਿਦਓ, ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ, ਢਾਲ਼ੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟੋ। 53 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। 54 ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ
ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਲਓ। ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਥੋਿੜਹ੍ਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਿਦਓ।
ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਿਨੱਕਲੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਿਦਆਂ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਿਲਓ।
55 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤਾਂ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਣ ਿਦਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਰੜਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਡੇ ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ।
56 ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ!
50 ਮੋਆਬ
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ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
1 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਦੇ ਕੇ ਆਖ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰੋ (ਉਹ ਦੇਸ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਿਮਲੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਕਨਾਨ ਦੇਸ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ) 3 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ
ਤੋਂ ਅਦੋਮ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੋਵ।ੇ 4 ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਕਰਾਬੀਮ
ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਵੱਲ ਮੁੜੇ, ਿਫਰ ਸੀਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦਾ ਫੈਲਾਓ
ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇ ਆ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਸਰ-ਅੱਦਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ
ਅਸਮੋਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ।ੇ 5 ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ ਅਸਮੋਨ ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਨਦੀ ਤੱਕ
ਘੁੰਮੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ।
6 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵ।
ੇ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਵ।ੇ
7 ਮਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ
ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਵੇ। 8 ਹੋਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਮਾਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਲਗਾਉ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਦ ਸਦਾਦ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ।ੇ 9 ਫੇਰ ਹੱਦ ਿਜ਼ਫਰੋਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਹਸਰਏਨਾਨ ਤੱਕ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਵੇ।
10 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਲਈ ਹਸਰ-ਏਨਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਫਾਮ ਤੱਕ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। 11 ਅਤੇ ਸ਼ਫਾਮ ਤੋਂ ਿਰਬਲਾਹ ਤੱਕ ਆਿਯਨ ਦੇ ਪੂਰਬ
ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਕੰਨਰਥ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। 12 ਅਤੇ ਹੱਦ ਯਰਦਨ
ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੋਣ।
13 ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ
ਉਹ ਦੇਸ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਵੋਗੇ ਿਜਵੇਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੌਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਸ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ
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ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ
ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ
ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ। 15 ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੋਤਾਂ
ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ,
ਪੂਰਬ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ।
ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 17 ਇਹ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ। ਅਲਆਜ਼ਾਰ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ। 18 ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੋਤ
ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਦੇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਿਲਓ। 19 ਅਤੇ
ਇਹ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਲਈ ਯਫ਼ੁੰਨਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ 20 ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਲਈ ਅੰਮੀਹੂਦ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮੂਏਲ 21 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਲਈ ਿਕਸਲੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਲੀਦਾਦ 22 ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਯਾਗਲੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਕੀ 23 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਲਈ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਏਫ਼ੋਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੰਨੀਏਲ 24 ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ
ਲਈ ਇੱਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਸ਼ਫ਼ਟਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮੂਏਲ 25 ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨੀਆਂ
ਦੇ ਗੋਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਪਰਨਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸਾਫ਼ਾਨ 26 ਅਤੇ
ਿਯੱਸਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅੱਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਪਲਟੀਏਲ 27 ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸ਼ਲੋਮੀ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਹੂਦ 28 ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਅੰਮੀਹੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਦਹੇਲ 29 ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ।
16

35
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ
1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਉੱਤੇ ਯਰੀਹੋ
ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਿਕ ਉਹ
ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ ਰਿਹਣ ਲਈ ਨਗਰ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। 3 ਨਗਰ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ, ਉਨਾਂ
ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। 4 ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ
ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦਓ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਥ ਹੋਵੇ।
5 ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਥ ਿਮਣੋ,
ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ, ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਥ ਅਤੇ ਨਗਰ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਹੋਣ। 6 ਿਜਹੜੇ ਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਦਓਗੇ ਉਹ ਛੇ ਨਗਰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਨਗਰ ਹੋਣ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨੀ
ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਲਈ ਠਿਹਰਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਬਆਲੀ
ਨਗਰ ਹੋਰ ਿਦਓ। 7 ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦਓ
ਅਠਤਾਲੀ ਨਗਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਾਲ ਹੋਣ। 8 ਅਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਿਜਹੜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੇਣੇ ਉਹ ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ
ਅਤੇ ਥੋਿੜਹ੍ਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਦਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
ਖੂਨੀ ਦੇ ਲਈ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਨਗਰ
ਿਬਵਸਥਾ 19:1-13; ਯਹੋਸ਼ੁ 20:1-9
9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 10 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਪਾਰ
ਲੰਘੋ 11 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਗਰ ਠਿਹਰਾਓ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਪਨਾਹ ਦੇ ਨਗਰ ਹੋਣ ਿਜੱਥੇ ਖੂਨੀ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾਲ
ਮਾਿਰਆ ਹੋਵ।ੇ 12 ਅਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖੂਨੀ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ

ਿਗਣਤੀ 35:34

ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਨਆਂ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 13 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਿਦਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੇ ਨਗਰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਨਗਰ
ਹੋਣ। 14 ਿਤੰਨ ਨਗਰ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਨਗਰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਪਨਾਹ ਦੇ ਨਗਰ ਹੋਣ। 15 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਲਈ, ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ
ਹੋਵੇ ਇਹ ਛੇ ਨਗਰ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ
ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ।
16 ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 17 ਿਜਸ ਨੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਿਜਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਰ
ਸਕੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਨੀ
ਹੈ। ਉਹ ਖੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 18 ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ
ਹਿਥਆਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਿਜਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 19 ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਉਸ ਖੂਨੀ ਨੂੰ
ਮਾਰੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। 20 ਜੇ ਕੋਈ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੁੱਿਟਆ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੋਵੇ 21 ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ
ਮਾਰੇ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ
ਖੂਨੀ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਦ ਕਦੀ ਉਹ ਲੱਭੇ ਉਸ ਖੂਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟੇ।
22 ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਧੱਕਾ
ਮਾਿਰਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਸੁੱਿਟਆ
ਹੋਵੇ। 23 ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕੇ ਵੇਖੇ
ਿਬਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਿਟਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 24 ਤਾਂ
ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਨਾਂ
ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ। 25 ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਉਸ ਖੂਨੀ ਨੂੰ
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਨਗਰ
ਿਵੱਚ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਿਜੱਥੇ ਨੂੰ ਉਹ ਭੱਜ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਵੱਸ।ੇ 26 ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਖੂਨੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਜੱਥੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੱਠਾ ਸੀ ਜਾਵੇ। 27 ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਲੈਣ ਉਸ ਖੂਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ
ਆਪਣੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ, ਪਰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਖੂਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇ
29 ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਬਧੀ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ। 30 ਜੇ ਕੋਈ
ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।
31 ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਖੂਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਓ, ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 32 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਨਾਹ
ਨਗਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ ਦੀ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆ ਵੱਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਨਾ ਲਓ। 33 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
34 ਿਜਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਾਂਗਾ,
ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ।
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ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ , ਿਜਹੜੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਿਵੱਚ ਮਨੱਸ਼ੀ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਸਨ, ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ, ਗੱਲ
ਕੀਤੀ। 2 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਚੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਿਮਿਲਆ
ਸੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਵੇ। 3 ਜੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੋਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ
ਿਵਆਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹ
ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿਹੱਸਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਜਦ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੰ ਦ ਦਾ ਸਾਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ,
ਉਸ ਗੋਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਵਆਹੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਉਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਠੀਕ
ਆਖਦਾ ਹੈ। 6 ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਿਦੱਸੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਕੇਵਲ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ।
7 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕ ਗੋਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ
ਗੋਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਰਹੇ। 8 ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ ਿਜਹੜੀ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲਵੇ। 9 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕ ਗੋਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਬਣੇ ਰਿਹਣ। 10 ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਓਵੇਂ ਹੀ ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। 11 ਅਤੇ ਮਹਲਾਹ, ਿਤਰਸਾਹ, ਹਾਗਲਾਹ,
ਿਮਲਕਾਹ, ਅਤੇ ਨਆਹ, ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ
ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। 12 ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ।
13 ਇਹ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਨਦੀ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
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ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 1:18

6. ਮੂਸਾ ਦੀ ਮੌਤ — 31:1-34:12

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ
ਲੇਖਕ
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ
ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹੈ। “ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਆਖੇ” (1:1)। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਿਧਆਏ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ (ਸ਼ਾਇਦ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ) ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ
ਪੁਸਤਕ ਆਪ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਸਮੱਗਰੀ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ (1:1, 5; 31:24)।
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ
ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ, ਿਮਰ੍ਤਕ ਸਾਗਰ ਵੱਲ
ਵਗਦੀ ਹੈ (1:5)। ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਦੂਸਰਾ ਿਨਯਮ”।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੰਨੇ
ਗਏ ‘ਨੇ ਮ’ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 1446 - 1405 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ 40 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਉਣ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ
ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਉਦੇਸ਼
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮੂਸਾ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ
‘ਿਵਦਾਇਗੀ ਸੰਦੇਸ਼’ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨਕਲਣ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ,
ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੌਮ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਉੱਤੇ
ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਪਰ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਿਵਦਾਇਗੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ
ਭਲਾ ਹੋਵੇ (6:1-3; 17-19)। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਣ ਹੈ (6:4) ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ (6:10-12; 20-23)। ਮੂਸਾ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ (6:6-9)।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ — 1:1-3:29
2. ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ — 4:1-5:33
3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ — 6:1-11:32
4. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਿਪਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ — 12:1-26:19
5. ਅਸੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪ — 27:1-30:20
*

1:1 ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ

†

1:5 ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ

ਹੋਰੇਬ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ* ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਆਖੇ, ਜੋ ਸੂਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ
ਅਰਾਬਾਹ ਿਵੱਚ ਪਾਰਾਨ, ਤੋਫਲ, ਲਾਬਾਨ, ਹਸੇਰੋਥ ਅਤੇ ਦੀਜ਼ਾਹਾਬ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। 2 ਹੋਰੇਬ ਤੋਂ ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇ ਆ ਤੱਕ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ
ਦਾ ਿਗਆਰਾਂ ਿਦਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। 3 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਚਾਲੀਵੇਂ
ਸਾਲ ਦੇ ਿਗਆਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, 4 ਅਰਥਾਤ ਜਦ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦਾ ਵਾਸੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਓਗ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ,
ਅਦਰਈ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, 5 ਤਦ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ† ਮੋਆਬ ਦੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ,
6 “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 7 ਇਸ ਲਈ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਮੈਦਾਨ
ਿਵੱਚ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਉੱਤੇ, ਲਬਾਨਨ ਪਰਬਤ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਰਆ ਫ਼ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। 8 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ
ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ, ਇਸ
ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਓ।”
1

ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ
ਕੂਚ 18:13-27
9 ਿਫਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ
ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੋ ਗਏ ਹੋ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12 ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਿਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ,
ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਸਿਹਣ ਕਰਾਂ? 13 ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ
ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਠਿਹਰਾਵਾਂ।” 14 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਚੰਗੀ
ਗੱਲ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੀ ਹੈ।” 15 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਿਜਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਿਗਆਨੀ
ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਰਥਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ, ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ, ਪੰਜਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਧਾਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਆ। 16 ਉਸੇ
ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਆਂਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਝਗੜੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ
ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਕਰੋ। 17 ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ
ਕਿਰਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਸੁਿਣਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡਿਰਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਨਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ।” 18 ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਸਨ।

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 1:19
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ਭੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ
ਿਗਣਤੀ 13:1-33
19 ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰੇਬ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਗਏ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਕੋਲ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇ ਆ ਿਵੱਚ ਆਏ। 20 ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ,
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 21 ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧ
ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ! ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ
ਨਾ ਘਬਰਾਓ!” 22 ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗ,ੇ
“ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਣ
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।” 23 ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਗੋਤ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਚੁਣ ਿਲਆ। 24 ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸ਼ਕੋਲ
ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਤ ਿਲਆ। 25 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ
ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।”
26 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ 27 ਜਦ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵ,ੇ
ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣ। 28 ਅਸੀਂ ਿਕੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਅਤੇ ਉੱਚੇ-ਲੰਮੇ ਹਨ! ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉੱਚੇ
ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਨਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ!”
29 ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਡਰੋ। 30 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ 31 ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਿਖਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।” 32 ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, 33 ਜੋ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਲੱਭੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹ ਰਾਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ
ਿਗਣਤੀ 14:20-45
34 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਸੁਿਣਆ, ਤਦ ਉਸ
ਦਾ ੋਧ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, 35 “ਇਸ
ਬੁਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਿਜਸ
ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ। 36 ਿਸਰਫ਼
ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਜੱਥੇ
ਉਸ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਿਰਆ ਹੈ।” 37 ਤੁਹਾਡੇ
ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, “ਤੂੰ ਵੀ
ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। 38 ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
*
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ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦੁਆਵੇਗਾ।” 39 ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਲੁ ੱਟ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੁਣੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਿਸਆਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ
ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। 40 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਜਾਓ।
41 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗ,ੇ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਜਾਿਣਆ। 42 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਲੜੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓ।” 43 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਿਦੱਤੀ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ
ਗਏ ਅਤੇ ਿਢਠਾਈ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ ਗਏ। 44 ਤਦ
ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਿਹਦ
ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਹਾਰਮਾਹ
ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਗਏ। 45 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਰੋਏ,
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। 46 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਿਟਕੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਿਟਕੇ ਰਹੇ।

2
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਭਟਕਣਾ
1 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਲ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ। 2 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, 3 “ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਕਰੋ।
4 ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਿਹਓ। 5 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇਿੜਓ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਿਦਆਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਏਸਾਓ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ
ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 6 ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਿਲਓ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਿਲਓ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ।” 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰਨਾ-ਿਫਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਿਦੱਤੀ।
8 ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਸਾਵੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ
ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਏਲਥ ਅਤੇ
ਅਸਯੋਨ-ਗਬਰ ਤੋਂ ਲੰਘੇ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਆਬ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੋ ਕੇ ਗਏ।
9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਇਓ, ਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼
ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਰ ਨਗਰ ਲੂ ਤ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ
ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” 10 ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਉੱਥੇ ਏਮੀ
ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਨਾਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ-ਲੰਮੇ
ਸਨ। 11 ਅਨਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਰਫ਼ਾਈਮ* ਿਗਣੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ, ਪਰ ਮੋਆਬੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਏਮੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। 12 ਹੋਰੀ ਵੀ ਪਿਹਲੇ
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ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਏਸਾਵੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਸ ਗਏ, ਿਜਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 13 “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਉੱਠ, ਅਤੇ ਜ਼ਰਦ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ!” ਤਦ ਅਸੀਂ
ਜ਼ਾਰਦ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। 14 ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇ ਆ
ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜ਼ਰਦ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਠੱਤੀ
ਸਾਲ ਲੱਗ,ੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਮਰ
ਿਮਟ ਨਾ ਗਏ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। 15 ਇਸ
ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਮਟ ਨਾ ਗਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਹੱਥ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ ਿਕ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇ।
16 ਇਸ ਤਰਾਂ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਰ ਿਮਟ ਗਏ।
17 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, 18 “ਅੱਜ ਤੂੰ
ਮੋਆਬ ਦੀ ਹੱਦ ਆਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। 19 ਜਦ ਤੂੰ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਕਰੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਵੀ ਤੇਰੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਲੂ ਤ
ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” 20 (ਉਹ ਵੀ ਰਫ਼ਾਈਆਂ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਗਣੀ ਗਈ। ਰਫ਼ਾਈ ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ
ਸਨ, ਪਰ ਅੰਮੋਨੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮ ਜ਼ੁੰਮੀ ਆਖਦੇ ਸਨ) 21 ਇਹ ਲੋਕ
ਵੀ ਅਨਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ
ਉੱਚੇ-ਲੰਮੇ ਸਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ
ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਸ
ਗਏ, 22 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਏਸਾਵੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਹੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। 23 ਫੇਰ ਅੱਵੀ, ਿਜਹੜੇ
ਅੱਜ਼ਾਹ ਤੱਕ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫ਼ਤੋਰੀਆਂ ਨੇ
ਿਜਹੜੇ ਕਫ਼ਤੋਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ, ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਸ ਗਏ। 24 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਅਤੇ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਰਨਨ
ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੋ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਸੀਹੋਨ ਅਮੋਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਛੇੜ
ਿਦਓ। 25 ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭੈਅ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਡਰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ
ਤੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੜਫ਼ ਉੱਠਣਗੇ।
ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦੀ ਹਾਰ
ਿਗਣਤੀ 21:21-30
26 ਤਦ ਮੈਂ ਕਦੇਮੋਥ ਦੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ,
27 “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰ ਘਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੋ
ਕੇ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਾਂਗਾ ਨਾ ਹੀ ਖੱਬੇ। 28 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ
ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ ਵੇਚੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਦੇਵੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ। ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੇ, 29 ਿਜਵੇਂ
ਸੇਈਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਏਸਾਵੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੋਆਬੀਆਂ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਰਦਨ
ਦੇ ਪਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਵਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।” 30 ਪਰ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਠਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵ,ੇ ਿਜਵੇਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ। 31 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਮੈਂ ਸੀਹੋਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
*
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ਿਵਰਾਸਤ ਬਣਾ ਲਵੇਂ।” 32 ਤਦ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਯਹਸ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। 33 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ , ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 34 ਅਸੀਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵੱਸੇ ਹੋਏ
ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ। 35 ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਲੁ ੱਟ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੀ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ
ਿਲਆ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਸੀ। 36 ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ
ਅਰਨਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਨਾਲੇ
ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਿਗਲਆਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਗਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਿਹਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 37 ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਗਏ ਅਰਥਾਤ ਯਬੋਕ ਨਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ
ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ।
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1 ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਓਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਰਈ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ। 2 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ , ਉਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੀਂ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਸੀਹੋਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ।” 3 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ
ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਿਰਹਾ। 4 ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਿਲਆ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਅਰਗੋਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ
ਸੱਠ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਓਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨ। 5 ਇਹ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅਰਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 7 ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਦੀ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੁ ੱਟ ਿਲਆ 8 ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਅਸੀਂ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਨਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਲੈ ਿਲਆ
9 (ਸੀਦੋਨੀ ਹਰਮੋਨ ਨੂੰ ਿਸਰਯੋਨ ਪਰ ਅਮੋਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨੀਰ ਆਖਦੇ
ਹਨ) 10 ਉਸ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ, ਸਾਰਾ ਿਗਲਆਦ,
ਸਾਰਾ ਬਾਸ਼ਾਨ, ਸਲਕਾਹ ਅਤੇ ਅਦਰਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ
ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਓਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ 11 ਿਸਰਫ਼ ਬਾਸ਼ਾਨ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਓਗ ਹੀ ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ।
ਵੇਖ,ੋ ਉਸ ਦਾ ਪਲੰਘ ਜੋ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬਾਹ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੌਂ ਹੱਥ
ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਚਾਰ ਹੱਥ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ
ਿਗਣਤੀ 32:1-42
12 ਿਜਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਏ
ਉਹ ਇਹ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਅਰੋਏਰ ਸ਼ਿਹਰ* ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਜਹੜਾ ਅਰਨਨ
ਦੇ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼
ਦਾ ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
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ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਸ਼ਾਨ
ਿਜਹੜਾ ਓਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਅਰਗੋਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ।
(ਬਾਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ) 14 ਮਨੱਸ਼ੀ ਯਾਈਰ
ਨੇ ਅਰਗੋਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਗਸ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਆਕਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਥਾਤ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਗਰਾਂ
ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੱਵੋਥ-ਯਾਈਰ† ਰੱਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈ। 15 ਿਗਲਆਦ ਮੈਂ ਮਾਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ 16 ਅਤੇ
ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਗਲਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਨਨ ਦੇ
ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਲੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ
ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਯਬੋਕ ਦੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਿਜਹੜੀ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ
ਹੱਦ ਹੈ 17 ਅਤੇ ਿਕੰਨਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਪਸਗਾਹ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਦੇ ਅਰਾਬਾਹ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਾਬਾਹ ਅਤੇ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।
18 ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹਿਥਆਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਭਰਾਵਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘੋ 19 ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਗ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਗ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਨ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਜਾਣ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ
ਹਨ। 20 ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾ ਦੇਵ,ੇ
ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਇਓ, ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।” 21 ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਮੈਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ
ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ
ਕਰੇਗਾ, ਿਜੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ। 22 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦਾ
ਹੈ।”
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ,
24 “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਿਜਹੇ
ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਜਹੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ? 25 ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ
ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਨੂੰ
ਵੇਖ ਸਕਾਂ।” 26 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਬਸ ਕਰ! ਫੇਰ
ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜੀਂ! 27 ਿਪਸਗਾਹ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ
ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘੇਂਗਾ। 28 ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਉਸ
ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਪਰਜਾ
ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ
ਵੇਖੇਂਗਾ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਆਵੇਗਾ।” 29 ਤਦ ਅਸੀਂ
ਬੈਤ ਪਓਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰ ਗਏ।
23 ਉਸ

4

ਮੂਸਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
1 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਓ ਿਜਹੜਾ
†

3:14 ਯਾਇਰ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ

*
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ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 2 ਿਜਹੜੇ
ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਨਾ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 3 ਜੋ ਕੁਝ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਆਲ ਪਓਰ* ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਆਲ-ਪਓਰ ਪਰਾਏ
ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, 4 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ
ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ। 5 ਵੇਖ,ੋ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨ ਿਸਖਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ। 6 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਇਸੇ ਗੱਲ
ਤੋਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਥਾਤ ਿਜਹੜੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ
ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਕਹੜੀ ਅਿਜਹੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਐਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 8 ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਅਿਜਹੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਅਿਜਹੀ ਧਾਰਿਮਕ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨ ਹਨ, ਿਜੰਨੀ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ?
9 ਇਸ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਾਖੀ ਕਰੋ,
ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਓ। 10 ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਿਸਖਾਉਣ।” 11 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਹੇਠ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਬਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੌ
ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਹਨੇ ਰਾ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ
ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਸਨ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਬੋਿਲਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਾ
ਵੇਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣੀ। 13 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਦਸ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ
ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ। 14 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨ ਿਸਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
15 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ

ਹੋਰੇਬ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਾ ਵੇਿਖਆ 16 ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਗੜ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਲਓ ਅਰਥਾਤ
ਿਕਸੇ ਨਰ-ਨਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ, 17 ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ
ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਪੰਛੀ ਦੀ
ਸ਼ਕਲ, 18 ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਜੰਤੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ
ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਮੱਛੀ ਦੀ
ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ, 19 ਜਾਂ ਿਫਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ
ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਅਕਾਸ਼
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ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਭਟਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ,ੋ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 20 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਰਗੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ
ਿਨੱਜ-ਪਰਜਾ ਹੋਵੋ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੋ। 21 ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਤੂੰ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਗਾ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ
ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 22 ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਰਦਨ ਦੇ
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼
ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। 23 ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੜਹ੍ੀ
ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਬਣਾਓ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਸਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
25 ਜਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਹੋ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ੋਧਵਾਨ ਹੋਵੇ,
26 ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਸ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਤੋਂ
ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ
ਿਮਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਰਿਹ
ਜਾਓਗੇ। 28 ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੱਕੜ ਅਤੇ
ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਨਾ ਵੇਖਦੇ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ,
ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁੰਘਦੇ ਹਨ। 29 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ
ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ। 30 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਪਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਣ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗ,ੇ
31 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਿਦਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤਆਗੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। 32 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ
ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਕਦੀ ਅਿਜਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੋਈ
ਜਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? 33 ਕੀ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਪਰਜਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੀ ਰਹੀ,
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ? 34 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰਤਾਿਵਆਂ,
ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ, ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ, ਯੁੱਧ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ, ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ
ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡਰਾਿਵਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਿਲਆਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਕੀਤਾ? 35 ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
36 ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਸੁਣੇ। 37 ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਿਖਆ ਇਸ
ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
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ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ
ਿਲਆਇਆ, 38 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਿਵਰਾਸਤ ਬਣਾ ਦੇਵ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। 39 ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਾਣ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਿਕ ਉੱਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 40 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ।
ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਖਰੇ
ਕੀਤੇ, 42 ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹੇ: 43 ਅਰਥਾਤ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਦਾ ਬਸਰ ਸ਼ਿਹਰ ਜੋ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਉੱਚੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਲਈ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ
ਰਾਮੋਥ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਗੋਲਾਨ।
41 ਤਦ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਪਿਰਚੈ
ਇਹ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ 45 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ, ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇ ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ, 46 ਅਰਥਾਤ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਬੈਤ ਪਓਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ
ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਹ
ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ
ਮਾਿਰਆ, ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ। 47 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਿਲਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯਰਦਨ ਦੇ
ਪਾਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। 48 ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਜਹੜਾ
ਅਰਨਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਬੰਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਹੋਨ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ
ਹਰਮੋਨ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 49 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਾਬਾਹ ਉੱਤੇ ਯਰਦਨ
ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਰਥਾਤ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ
ਿਪਸਗਾਹ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਹੇਠ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ।
44

5
ਦਸ ਹੁਕਮ
ਕੂਚ 20:1-17
1 ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲ, ਇਹਨਾਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ,ੋ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ, 3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਮ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, 5 (ਉਸ
ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਦੱਸਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਹ੍ੇ)।
6 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ।
7 ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਹੋਣ।
8 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਨਾ ਬਣਾਈਂ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼
ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਜਹੜੀ ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ, ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ
ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ। 9 ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
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ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਪੁਰਿਖਆਂ, ਦੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ
ਚੌਥੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਉੱਤੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, 10 ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
11 ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਅਰਥ ਨਾ ਲੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਅਰਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ।
12 ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 13 ਛੇ ਿਦਨ ਤੂੰ
ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰ, 14 ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ
ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸਬਤ ਹੈ। ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤੂੰ
ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੂ,ੰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ, ਨਾ
ਤੇਰਾ ਦਾਸ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਲ਼ਦ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਗਧਾ, ਨਾ
ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਅਰਾਮ
ਕਰਨ। 15 ਯਾਦ ਰੱਖ ਿਕ ਤੂੰ ਵੀ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ
ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਿਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ
ਸਬਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
16 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਉਮਰ
ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ।
17 ਤੂੰ ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਕਰ।
18 ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ।
19 ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ।
20 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ।
21 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਖੇਤ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ
ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ
ਦੇ ਗਧੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ
ਕਰ।
22 ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅੱਗ, ਬੱਦਲ
ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਿਖਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਲਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰਨਾ
ਕੂਚ 20:18-21
23 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ
ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁਿਣਆ, ਜਦ ਪਰਬਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਏ 24 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਵਿਡਆਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 25 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ
ਮਰੀਏ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ
ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਮਰ ਜਾਂਵਾਂਗ।ੇ 26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ
ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੀ
ਹੋਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ? 27 ਤੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖੇ ਸੁਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੋ
*
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ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੰਨਾਂਗ।ੇ
28 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸ
ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦੇ
ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। 29 ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ
ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਦਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ! 30 ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, “ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ।” 31 ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨ
ਦੱਸਾਂਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 32 ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਿਰਓ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ
ਮੁਿੜਓ ਨਾ ਹੀ ਖੱਬੇ। 33 ਿਜਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ।

6
ਮਹਾਂ-ਆਿਗਆ
1 ਇਹ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 2 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੰਨਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਨ ਲੰਮੇ ਹੋਣ।
3 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ* ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਓ।
4 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਸੁਣ! ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ। 5 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਿਦਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰੋ 6 ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਿਹਣ। 7 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠਿਦਆਂ,
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਰਿਦਆਂ, ਲੇਟਿਦਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠਿਦਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ। 8 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਟੱਕੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੋਣ। 9 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਲਿਖਓ।
ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ
ਅਰਥਾਤ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ
11 ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਭਰੇ ਅਤੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੌਦ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ,ੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ
ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ
ਅਤੇ ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ, 12 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਿਹਓ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
10
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ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹੈ। 13 ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਉਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਸਹੁੰ ਖਾਓ। 14 ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਅਰਥਾਤ
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ,
15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ,
ਇੱਕ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇ।
16 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਨਾ ਲੈ ਣਾ, ਿਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੱਸਾਹ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।† 17 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਿਰਓ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 18 ਜੋ
ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ
ਕਿਰਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ 19 ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
20 ਜਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ,
ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ? 21 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਓ, ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ। 22 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ
ਵੇਖਿਦਆਂ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਿਵਖਾਲੇ
23 ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵ,ੇ ਿਜਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਸ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ। 24 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਡਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖੇ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।
25 ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨੀਏ
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਠਿਹਰੇਗਾ।
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ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਰਜਾ
ਕੂਚ 34:11-16
1 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਿਗਓਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ ਅਰਥਾਤ ਅਮੋਰੀ,
ਕਨਾਨੀ, ਿਹੱਤੀ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ, ਿਹੱਵੀ, ਯਬੂਸੀ ਅਤੇ ਿਗਰਗਾਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਸੱਤ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਹਨ 2 ਅਤੇ
ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਹਰਾ ਦੇਵੇ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਸ
ਕਰ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਇਓ, 3 ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਿਰਓ ਅਤੇ ਨਾ
ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਵ,ੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਲਵੇ, 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਪੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 5 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਿਰਓ: ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
†
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ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਕਰੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦਓ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਿਨੱਜ-ਪਰਜਾ ਹੋਵੋ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜਹ੍ੇ
ਿਜਹੇ ਸੀ, 8 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਹੁੰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ
ਘਰ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ।
9 ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
10 ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ
ਬਦਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਿਵਖੇ ਿਢੱਲ ਨਾ ਲਾਵੇਗਾ
ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ-ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।
11 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਿਬਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ
ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ।
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ
ਿਬਵਸਥਾ 28:1-14
12 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਯਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ।
13 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੇ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਨੂੰ , ਚੌਿਣਆਂ
ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਲੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇਗਾ। 14 ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਰਹੇਗੀ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਰੋਗ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਵੇਗਾ ਪਰ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ। 16 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਣ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਹੋਣਗੇ।
17 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖੋ, “ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”
18 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਿਰਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਯਾਦ ਰੱਿਖਓ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 19 ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਰਤਾਵੇ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ,
ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
20 ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਡੇਹਮੂ* ਭੇਜੇਗਾ,
ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਲੁ ਕਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। 21 ਤੁਸੀਂ
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ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈਅ ਨਾ ਖਾਇਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਨਾਸ ਨਾ ਕਿਰਓ, ਿਕਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ।
23 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਰਾ
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ
ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 24 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਹੇਠ ਿਮਟਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਿਹਰ ਨਾ
ਸਕੇਗਾ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਟੋਗੇ। 25 ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੋਭ ਨਾ ਕਿਰਓ
ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਲਓ,
ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 26 ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ
ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਿਲਆਓ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ
ਿਘਣ ਹੀ ਿਘਣ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।

8
ਉੱਤਮ ਦੇਸ
1 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਵਧੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ। 2 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ
ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਿਖਓ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਲਈ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਿਸਖਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ
ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਿਕ ਨਹੀਂ? 3 ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਾ ਿਖਲਾਇਆ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਨਾ
ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਖਾਵੇ
ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਸਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਹਰੇਕ
ਬਚਨ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹੇਗਾ। 4 ਇਨਾਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ। 5 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ
ਕਰੋ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ। 6 ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ
ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ, 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਿਜੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ, ਚਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੋਤੇ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਘਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਵਗਦੇ ਹਨ, 8 ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ
ਦੇਸ਼ ਿਜੱਥੇ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਅੰਗੂਰ, ਹੰਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਿਜੱਥੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9 ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼
ਿਜਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢੋਗੇ। 10 ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋਗ।ੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ, ਿਜਨਾਂ
ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 12 ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ
11
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ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਓ,
13 ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਵੱਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾਚਾਂਦੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, 14 ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ
ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ 15 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਉਜਾੜ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਿਲਆ, ਿਜੱਥੇ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਅਤੇ ਿਬੱਛੂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਿਜੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਥਰੀਲੀ
ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਿਢਆ, 16 ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੰਨਾ
ਿਖਲਾਇਆ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਭਲਾ ਕਰੇ, 17 ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਬਲ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। 18 ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਿਖਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ
ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਿਜਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ
ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ। 19 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸ ਹੋ
ਜਾਓਗੇ। 20 ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ
ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।

9
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਇਸਰਾਏਲ, ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਹਨ, ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। 2 ਉਹ ਕੌਮ
ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਚੇ-ਲੰਮੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਅਨਾਕੀ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਅਨਾਕੀਆਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? 3 ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ
ਿਦਓਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ। 4 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਿਖਓ ਿਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਆਇਆ ਹੈ।
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਹੈ। 5 ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਿਸਿਧਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਇਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਰਥਾਤ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 6 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਠੀਲੇ ਲੋਕ ਹੋ।
7 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ
ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ। 9 ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲੈਣ
1 ਹੇ
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ਨੂੰ ਚਿੜਹ੍ਆ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਸੀ, ਤਦ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਅਤੇ
ਚਾਲੀ ਰਾਤ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। 10 ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਿਦਨ ਬੋਲੇ
ਸਨ। 11 ਚਾਲੀ ਿਦਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ
ਿਦੱਤੀਆਂ। 12 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ ਅਤੇ ਛੇਤੀ
ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ
ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।” 13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹਠੀਲੀ ਪਰਜਾ
ਹੈ। 14 ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਨਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਉਨਾਂ ਤੋਂ
ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।” 15 ਤਦ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਬਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇ ਮ
ਦੀਆਂ ਦੋਨ ਫੱਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ। 16 ਤਦ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ
ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 17 ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨ ਫੱਟੀਆਂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ। 18 ਤਦ
ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤਾਂ
ਿਪਆ ਿਰਹਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ। 19 ਮੈਂ
ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ੋਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹਰ ਤੋਂ ਡਰ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਿਜਹਾ ੋਿਧਤ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ
ਲਈ। 20 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਰੂਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ੋਿਧਤ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰੂਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
21 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪੀਹ
ਕੇ ਐਨਾ ਮਹੀਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਧੂੜ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਧੂੜ
ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ
ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 22 ਤਬਏਰਾਹ ਮੱਸਾਹ ਅਤੇ ਿਕਬਰੋਥ-ਹੱਤਾਵਾਹ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ। 23 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇ ਆ ਤੋਂ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ। 24 ਿਜਸ
ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਿਣਆ*, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹੀ
ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। 25 ਤਦ ਮੈਂ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਕੇ ਿਪਆ ਿਰਹਾ, ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਪਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ
ਸੀ।” 26 ਤਦ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਿਜਸ
ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈਂ। 27 ਆਪਣੇ
*

9:24 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ

*

10:6 ਯਾਕਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ
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ਦਾਸ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਢੀਠਪੁਣੇ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ, 28 ਿਕਤੇ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜੱਥੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ ਆਖਣ, ਯਹੋਵਾਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਿਕਆ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ। 29 ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਨੱਜਭਾਗ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ।”

10

ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ
ਕੂਚ 34:1-10
1 ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੱਥਰ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਘੜਹ੍ ਕੇ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਵੀ ਬਣਵਾ। 2 ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖਾਂਗਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ। ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਲਵੀਂ। 3 ਤਦ ਮੈਂ ਬਬੂਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਘੜਹ੍ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਇਹ ਦੋਨ ਫੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍
ਿਗਆ। 4 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਲਿਖਆ ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦਸ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।” ਫੇਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆਂ। 5 ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਤੋਂ
ਉੱਤਿਰਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ,
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ।
6 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਆਕਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਏਰੋਥ* ਤੋਂ ਮੋਸੇਰਾਹ
ਤੱਕ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਰੂਨ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ, ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 7 ਉੱਥੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਗੁਦਗੋਦਾਹ ਨੂੰ ਕੂਚ
ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਗੁਦਗੋਦਾਹ ਤੋਂ ਯਾਟਬਾਥਾਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ
ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। 8 ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਸੀਸ ਿਦਆ ਕਰਨ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਿਦੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। 9 ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੇਵੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਾਂ ਿਵਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ
ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ।
10 ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਫੇਰ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤਾਂ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ। 11 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੇਣ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ।”
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਗ

12 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ

ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਭੈਅ ਮੰਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। 13 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 14 ਵੇਖ,ੋ ਅਕਾਸ਼ ਸਗੋਂ

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:15

125

ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ। 15 ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ਸੰਨ
ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਿਲਆ, ਿਜਵੇਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ। 16 ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ
ਹਠੀਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 18 ਉਹ ਯਤੀਮ ਅਤੇ
ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇਵੇ। 19 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ
ਰੱਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ। 20 ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨ, ਉਸੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਓ। 21 ਉਹ ਹੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਹਨ। 22 ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਜਦ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਗਏ ਤਦ ਉਹ ਸੱਤਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

11
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ
1 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖੋ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ, ਕਨੂੰ ਨਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਦਾ
ਲਈ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ। 2 ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਨਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਾੜ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ
ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, 3 ਨਾਲ ਹੀ
ਉਸ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 4 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ
ਕੀਤਾ, ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ
ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 5 ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੀ-ਕੀ
ਕੀਤਾ, 6 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਊਬੇਨੀ ਅਲੀਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ
ਅਬੀਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ , ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਨੂੰ , ਉਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਕਰਦੇ
ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਗਲ ਿਲਆ, 7 ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ।
ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਕਰ ਲਓ, ਿਜਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 9 ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹ ਸਕੋ, ਿਜਸ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਧੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ। 10 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਿਮਸਰ
ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਨੱਕਲੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ
ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਦੀ ਿਕਆਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ
ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਿਦੰਦੇ ਸੀ। 11 ਪਰ ਿਜਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ
ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। 12 ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ
ਧਰਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
8 ਇਸ
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ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰਭ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 13 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ,
14 ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਵਰਖਾ ਵਰਾਵਾਂਗਾ ਅਰਥਾਤ
ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਰਖਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮਧ
ਅਤੇ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੋ। 15 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਘਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ। 16 ਚੌਕਸ
ਰਹੋ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ 17 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਿਕ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਫਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 18 ਇਸ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਟੱਕੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣ। 19 ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠਿਦਆਂ, ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਰਿਦਆਂ, ਲੇਟਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਉੱਠਿਦਆਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਓ। 20 ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਲਿਖਓ, 21 ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਿਣਆ ਰਹੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ ਰਿਹਣ। 22 ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਲਾ
ਕੇ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, 23 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਹਨ, ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੋਗ।ੇ 24 ਹਰੇਕ
ਸਥਾਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਿਮੱਧਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਰਥਾਤ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਲਬਾਨਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਫ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 25 ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਠਿਹਰ ਨਾ ਸਕੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਕਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਅ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਜੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗ,ੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।
26 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ:
27 ਬਰਕਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ

ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, 28 ਸਰਾਪ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ ਪਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ
ਪੈ ਜਾਓ, ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
29 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵ,ੇ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਗਿਰੱਜ਼ੀਮ ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਏਬਾਲ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਦੇਇਓ। 30 ਕੀ ਉਹ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਿਜਹੜੇ ਅਰਾਬਾਹ ਿਵੱਚ ਿਗਲਗਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਹ ਦੇ ਬਲੂ ਤਾਂ ਕੋਲ
ਵੱਸਦੇ ਹਨ? 31 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੋਗੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸੋਗੇ, 32 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
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ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸਥਾਨ
ਉਹ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋਗ,ੇ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 2 ਿਜਨਾਂ ਕੌਮਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ, ਿਟੱਿਲਆਂ
ਉੱਤੇ, ਹਰੇਕ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਅਰਥਾਤ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਣਾ। 4 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਉਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨਾ।
5 ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। 6 ਉੱਥੇ
ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ,
ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਿਣਆਂ
ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, 7 ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਾਇਆ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਇਓ। 8 ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ
ਕਰਨਾ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਉਸ ਅਰਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 10 ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਓ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਦੇਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੱਸ ਜਾਓ, 11 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ
ਚੁਣੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ,
ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ
ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਸੁੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਿਲਆਇਆ ਕਰਨਾ। 12 ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸਭ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨੰ ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਵੀ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਜਾਂ
ਿਵਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 13 ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਬਲੀਆਂ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ,ੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਇਓ, 14 ਪਰ
ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣੇ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਇਓ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਕਿਰਓ। 15 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ
ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਇਓ। ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਿਜਵੇਂ ਿਚਕਾਰੇ ਅਤੇ ਿਹਰਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 16 ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦੇਣਾ। 17 ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮਧ, ਤੇਲ ਦਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ
ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣਾ, 18 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
1 ਇਹ
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ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਸ ਲੇਵੀ ਸਮੇਤ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੁਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ
ਲਈ ਅਨੰ ਦ ਕਰਨਾ। 19 ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਿਲਓ।
20 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਾਸ
ਖਾਵਾਂਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸ ਖਾਇਓ। 21 ਪਰ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ
ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ,
ਪਸ਼ੂ ਵੱਢ ਿਲਓ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾ ਿਲਆ ਕਿਰਓ।
22 ਿਜਵੇਂ ਿਚਕਾਰੇ ਅਤੇ ਿਹਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਇਓ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। 23 ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਲਹੂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਇਓ
24 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਡੋਲ ਦੇਣਾ। 25 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵ।ੇ 26 ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆ,ਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਸੁੱਖਣਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਓ, ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਚੁਣੇਗਾ 27 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ
ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਓ
ਪਰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਉਸ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ
ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। 28 ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮੰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ
ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ
ਸਦਾ ਲਈ ਭਲਾ ਹੋਵ।ੇ
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਦੇਵ,ੇ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਓ,
30 ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਿਗਓਂ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਫਸ ਜਾਓ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਿਛਓ
ਿਕ ਇਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ। 31 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮ ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। 32 ਜੋ ਹੁਕਮ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵਧਾਇਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਇਓ।
29

1

13

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਜਾਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉੱਠੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਵਖਾਵੇ, 2 ਅਤੇ
ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਚੱਲੀਏ, (ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ,
3 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਬੀ ਜਾਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
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ਸੁਿਣਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਜਾਣੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 4 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਿਲਓ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਡਿਰਓ, ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਿਰਓ, ਉਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਿਣਓ, ਉਸੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਿਰਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਿਹਓ। 5 ਉਹ ਨਬੀ ਜਾਂ ਸੁਫ਼ਨੇ
ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ
ਦੇਈਓ।
6 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਆਰੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਫੁਸਲਾਵੇ ਿਕ ਆ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ,
ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, 7 ਅਰਥਾਤ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਦੇਵਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇ ੜੇ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣ, 8 ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਿਰਓ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁਿਣਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਿਰਓ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ
ਲੁ ਕਾਓ 9 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਿਹਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹੱਥ
ਉੱਠਣ। 10 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹਾ ਪਥਰਾਓ ਕਿਰਓ ਿਕ ਉਹ ਮਰ
ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ
ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹੈ। 11 ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਇਹ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਡਰੇ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।
12 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੁਣ,ੋ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਸਣ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, 13 ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਿਨੱਕਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਆਓ ਚੱਲੀਏ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,
14 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਅਤੇ
ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 15 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਓ, ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀਆਂ
ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। 16 ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ
ਇਕੱਠਾ ਕਿਰਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੁ ੱਟ ਦੇ
ਮਾਲ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਓ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜਾ ਫੇਰ ਕਦੀ
ਨਾ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 17 ਉਨਾਂ ਨਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦੀ
ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਯਾਵਾਨ
ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ
ਸੀ। 18 ਇਹ ਤਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਿਜਹੜੇ
ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰੋਗੇ।

14
ਅਨੁਿਚਤ ਸੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

1 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ

ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
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ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਿਟਆਂ ਦਾ ਭੱਦਣ ਕਰਾਇਓ 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ-ਪਰਜਾ
ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ
ਲੇਵੀਆਂ 11:1-47
3 ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਇਓ। 4 ਿਜਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਬਲ਼ਦ, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ
5 ਿਹਰਨ, ਿਚਕਾਰਾ, ਲਾਲ ਿਹਰਨ, ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰਾ, ਸਾਂਬਰ, ਜੰਗਲੀ
ਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਭੇਡ। 6 ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਿਜਸ ਦੇ ਖੁਰ
ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਰਥਾਤ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਸੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੁਗਾਲੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7 ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਇਓ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨਾਂ
ਦੇ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਣ ਅਰਥਾਤ ਊਠ, ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖਰਗੋਸ਼,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜੁਗਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ,ੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, 8 ਸੂਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਦੇ
ਖੁਰ ਤਾਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜੁਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਨਾਂ
ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ।
9 ਿਜੰਨੇ ਜਲ-ਜੰਤੂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਰਥਾਤ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਚਾਨੇ ਹੋਣ। 10 ਪਰ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ
ਚਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਹਨ।
11 ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੰਛੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12 ਪਰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਖਾਇਓ ਅਰਥਾਤ ਉਕਾਬ, ਿਗੱਧ, ਮੱਛੀ ਮਾਰ, 13 ਇੱਲ, ਲਗੜ
ਅਤੇ ਿਗਰਝ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਹਰ ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂ
ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ, ਿਬਲ ਬਤੌਰੀ, ਕੋਇਲ
ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਿਨੱਕਾ ਉੱਲੂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ
ਉੱਲੂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਲੂ , 17 ਹਵਾਿਸਲ, ਿਗਰਝ, ਮਾਹੀ ਗੀਰ,
18 ਲਮਢੀਂਗ ਅਤੇ ਬਗਲਾ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੱਕੀ ਰਾਹ
ਅਤੇ ਚਮਗਾਦੜ, 19 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਖੇਰ,ੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ। 20 ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਖੇਰੂ
ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
21 ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਇਹ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪਰਾਏ ਕੋਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਮੇਮਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਿਵੱਚ ਨਾ ਉਬਾਿਲਓ।
ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਿਨਯਮ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਦਸਵੰਧ
ਿਦਓ, ਿਜਹੜੀ ਖੇਤ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ। 23 ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਨ, ਆਪਣੀ
ਨਵੀਂ ਮਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਣੇ ਦੇ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਨੂੰ ਖਾਇਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਸਦਾ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਿਸੱਖ।ੋ 24 ਜੇਕਰ ਉਹ
ਸਥਾਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ
ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਅਿਜਹਾ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਰਕਤ
ਨਾਲ ਿਮਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਾ ਸਕੋ, 25 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਸ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਬੰਨ ਿਲਓ
ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਓ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਚੁਣੇਗਾ, 26 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਗਾਂ-ਬਲ਼ਦ, ਭੇਡ, ਦਾਖਰਸ, ਮਧ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਲੋਚੇ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਿਲਓ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
22 ਤੁਸੀਂ
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ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਾਇਓ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਕਿਰਓ। 27 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੇਵੀ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਾਂ ਿਵਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
28 ਹਰੇਕ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਸਵੰਧ ਿਲਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਰੱਿਖਓ, 29 ਤਦ ਲੇਵੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਾਂ
ਿਵਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਰੱਜਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 16 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ, 17 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਚੁਗਾਠ ਨਾਲ ਿਵੰਨ ਦੇਣਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ
ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। 18 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ
ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਿਦਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਾ
ਲੱਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ: ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਲ
ਲੇਵੀਆਂ 25:1-7
1 “ਹਰੇਕ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦਆ ਕਰੋ।
2 ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਲੈ ਣਦਾਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਜ਼
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਦੇਵੇ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਪਰਦੇਸੀ
ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ
ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਿਦਓ। 4 ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 5 ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਿਦਓਗੇ
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
7 “ਜੋ ਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਗਾਲ ਭਰਾ ਲਈ ਆਪਣਾ
ਮਨ ਕਠਰ ਨਾ ਕਿਰਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੋਿਕਓ, 8 ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਰੱਿਖਓ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਧਾਰ ਿਦਓ। 9 ਸਾਵਧਾਨ
ਰਹੋ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਨਕੰਮਾ
ਿਵਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ ਅਰਥਾਤ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਲ ਨੇ ੜੇ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਗਾਲ ਭਰਾ ਵੱਲ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ ਠਿਹਰੇ। 10 ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ
ਨਾ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। 11 ਕੰਗਾਲ
ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ
ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਰੱਿਖਓ।

ਪਿਹਲੌਠੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅਰਪਣ
ਆਪਣੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌਠੇ
ਨਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਚੌਣੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਇੱਜੜ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਦੀ ਉੱਨ ਕਤਰਨਾ। 20 ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਵੇ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਚੁਣੇਗਾ, 21 ਪਰ
ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਜਾਂ ਅੰਨਾ
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਇਓ। 22 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਇਓ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਿਜਵੇਂ ਿਚਕਾਰਾ ਅਤੇ
ਿਹਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 23 ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦਓ।”
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ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ
ਕੂਚ 21:1-11
12 “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਬਰਾਨੀ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਬਰਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। 13 ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ
ਨਾ ਭੇਿਜਓ, 14 ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ, ਿਪੜ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਦੇ ਕੋਹਲੂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਦਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਓ। ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਓ।
15 ਯਾਦ ਰੱਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ

19 “ਤੁਸੀਂ
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ਪਸਹ ਦਾ ਪਰਬ
ਕੂਚ 12:1-20
1 ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਸਾਹ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। 2 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਸਾਹ ਕਰਕੇ
ਚੜਹ੍ਾਇਓ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ।
3 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਿਜਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਇਓ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲੇ ਸੀ। 4 ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਕੋਈ ਖ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇ,
ਅਤੇ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਓ
ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ। 5 ਤੁਸੀਂ ਪਸਾਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਇਓ, 6 ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ
ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਚੜਹ੍ਾਇਓ, ਜਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ
ਸੀ। 7 ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਇਓ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੁਣੇਗਾ, ਫੇਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਓ। 8 ਛੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਓ
ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ
ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਿਰਓ।
ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਪਰਬ
ਕੂਚ 34:22; ਲੇਵੀਆਂ 23:15-21
9 ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੜਹ੍ੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ,ੋ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਿਗਣ ਿਲਓ। 10 ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ
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ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦਾ
ਪਰਬ ਮਨਾਇਓ। 11 ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਵੀ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ
ਿਵਧਵਾ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਨੰ ਦ ਕਿਰਓ। 12 ਯਾਦ ਰੱਿਖਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਿਨਓ
ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਰਓ।
ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬ
ਲੇਵੀਆਂ 23:33-43
13 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪੜ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਕੋਹਲੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ
ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ
ਪਰਬ ਮਨਾਇਓ। 14 ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਬ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ,
ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ, ਅਤੇ ਲੇਵੀ, ਪਰਦੇਸੀ,
ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਅਨੰ ਦ ਕਿਰਓ। 15 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਚੁਣੇਗਾ, ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਰਬ
ਮਨਾਇਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ,
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਨੰ ਦ ਕਿਰਓ। 16 ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਪਤੀਰੀ
ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਰਬ, ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਅਤੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ।
ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ। 17 ਹਰੇਕ
ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਿਵੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਦੇਵੇ, ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਿਨਆਈਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ

18 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਨਆਈਂ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਨ। 19 ਤੁਸੀਂ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਵਗਾਿੜਓ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦਾ
ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਿਰਓ। ਿਰਸ਼ਵਤ ਨਾ ਖਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਰਸ਼ਵਤ ਬੁੱਧਵਾਨ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਉਲਟ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 20 ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ
ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੋ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਗੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਏ
ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਕਿਰਓ, 22 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ
ਥੰਮਹ੍* ਖੜਹ੍ਾ ਨਾ ਕਿਰਓ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਘਰਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
21

1 ਤੁਸੀਂ

17

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲ਼ਦ ਜਾਂ ਲੇਲਾ
ਬਲੀ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਇਓ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣਾ ਹੈ।
2 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ
ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ 3 ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ ਹੋਵ,ੇ ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 4 ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਆਵੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
*
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ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਿਰਓ, ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲ
ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 5 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ
ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ
ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਪਥਰਾਓ ਕਿਰਓ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ। 6 ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।
7 ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਿਹਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਠਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਇਸ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦਓ।
8 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ
ਗੱਲ ਉੱਠੇ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਿਠਨ
ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਦਾ ਖੂਨ, ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਦਾ ਦਾਵਾ,
ਜਾਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ
ਨੂੰ ਜਾਇਓ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੁਣੇਗਾ, 9 ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਲੇਵੀਆਂ, ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ
ਕਿਰਓ, ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣਗੇ। 10 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਓ
ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਚੁਣੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਉਸ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਓ। 11 ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਣ, ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਓ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ
ਸੱਜੇ ਮੁਿੜਓ ਅਤੇ ਨਾ ਖੱਬੇ। 12 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਜਾਜਕ ਦੀ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਲਈ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਨਆਈਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ,
ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਿਮਟਾ ਿਦਓ। 13 ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਡਰੇਗੀ ਅਤੇ
ਫੇਰ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਆਦੇਸ਼
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਵੱਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਲਈਏ, 15 ਤਾਂ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕਿਰਓ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਿਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ। 16 ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੋੜੇ ਨਾ ਵਧਾਵੇ, ਨਾ
ਹੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਮੋੜੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਦੀ
ਨਾ ਮੁਿੜਓ। 17 ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਿਕਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਿਫਰ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਚਾਂਦੀ-ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵੇ। 18 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ, ਿਜਹੜੀ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਨਕਲ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਲਖ ਲਵੇ। 19 ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਿਸੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, 20 ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਮਨ ਿਵੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਨਾ
ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਖੱਬੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ।
14
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18
ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਜਾਜਕਾਂ ਸਗੋਂ ਲੇਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਾਂ ਿਵਰਾਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਣਗੇ। 2 ਉਨਾਂ
ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ
ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
3 ਪਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ
ਹੋਵੇਗਾ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਭਾਵੇਂ ਲੇਲਾ, ਉਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਮੋਢਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਢੱਡ ਦੇਣ। 4 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਉਪਜ
ਦਾ ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਤਰੀ
ਹੋਈ ਉੱਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਓ, 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਖੜਹ੍ੇ ਿਰਹਾ
ਕਰਨ।
6 ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੇ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਵੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਇੱਿਛਆ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਚੁਣੇਗਾ,
7 ਤਦ ਉਹ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਟਿਹਲ
ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਵੀ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ
ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 8 ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਵੱਕਰੀ ਤੋਂ ਿਮਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਿਹੱਸਾ ਖਾਣ।
1 ਲੇ ਵੀ

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ

9 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ ਿਸੱਿਖਓ। 10 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ
ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੀ ਲੰਘਾਵੇ, ਜਾਂ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਮਹੂਰਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ,
ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰ, 11 ਜਾਂ ਝਾੜਾ-ਫੂਕੀ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਿਜੰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ
ਮਿਰਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜੇ ਇਹ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 13 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ।
ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਹੂਰਤ
ਵੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ,
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ।
15 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਿਣਓ।
16 ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰੇਬ
ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭਾ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ
ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੇਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰ
ਨਾ ਜਾਈਏ।” 17 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। 18 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜੇ
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। 19 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਉਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਤੋਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। 20 ਪਰ ਉਹ ਨਬੀ
ਿਜਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਿਜਸ ਦਾ
14
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19:3 ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 19:13

ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਬੋਲੇ, ਉਹ ਨਬੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।” 21 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਆਖੋ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਬੋਿਲਆ?” 22 ਤਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਬੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਿਰਓ।

19
ਖੂਨੀ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਰ
ਿਗਣਤੀ 35:9-28; ਯਹੋਸ਼ੁ 20:1-9
1 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ,
ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਲੱਗ ਪਵੋ, 2 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਤੰਨ
ਸ਼ਿਹਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੱਿਖਓ, 3 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਠੀਕ ਕਰ
ਿਲਓ* ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਤੰਨ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ
ਵੰਡ ਿਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਖ਼ੂਨੀ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। 4 ਇਹ ਉਸ ਖ਼ੂਨੀ ਦੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਰਥਾਤ ਿਜਹੜਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨਾਲ
ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਕੜੀ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਕੁਹਾੜੀ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਟੱਕ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਫਲ
ਦਸਤੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਵੱਜੇ ਿਕ ਉਹ
ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ। 6 ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਰਾਹ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਨ
ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਜਲਣ ਿਵੱਚ ਖ਼ੂਨੀ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਨ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ
ਸੀ। 7 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਤੰਨ
ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਿਖਓ।
8 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇ,
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, 9 ਤਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਅਰਥਾਤ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਉਸ
ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਿਤੰਨ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਲਓ, 10 ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ
ਬੇਦੋਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਨਾ ਆਵੇ।
11 ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖ ਕੇ
ਉਸ ਦੀ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਿਜਹਾ ਮਾਰੇ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਇਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, 12 ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ
ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ 13 ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵ।ੇ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਹੱਦਾਂ
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14 ਜੋ ਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਹੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ, ਉਸ
ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਇਓ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਪਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮ
ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੁਿਰਆਈ ਜਾਂ ਪਾਪ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੱਕੀ
ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। 16 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵ,ੇ 17 ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ
ਮਨੁੱਖ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 18 ਤਦ
ਉਹ ਿਨਆਈਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, 19 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਕਰਨਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ
ਸੀ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ
ਿਦਓ। 20 ਤਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਡਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 21 ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ
ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਇਓ: ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਨ, ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ, ਦੰਦ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ, ਹੱਥ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਰ।
15

20
ਯੁੱਧ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਿਨਯਮ
1 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਘੋੜੇ, ਰਥ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ,ੋ ਤਦ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਿਰਓ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ। 2 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ
ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ ੜੇ ਜਾਓ, ਤਦ ਜਾਜਕ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, 3 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ, “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ ੜੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ
ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਕੰਬੋ, 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ।”
5 ਫੇਰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਨਵਾਂ
ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵ?ੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ
ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇ। 6 ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ,
ਿਜਸ ਨੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਵਰਿਤਆ
ਹੋਵੇ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਉਹ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵਰਤੇ।
7 ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ
ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ
ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ
ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ।” 8 ਫੇਰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣ,
“ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ
ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ।” 9 ਫੇਰ ਜਦ ਅਿਧਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ
ਠਿਹਰਾਉਣ।
10 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ ੜੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਲਈ ਹੋਕਾ ਿਦਓ। 11 ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਟਕ ਖੋਲ
ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। 12 ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੁਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
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ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਓ, 13 ਅਤੇ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪੁਰਖ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਓ, 14 ਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ,
ਬੱਚ,ੇ ਪਸ਼ੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਲੁ ੱਟ ਿਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁ ੱਟ ਨੂੰ ਵਰਿਤਓ,
ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। 15 ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਓ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
16 ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਇਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਨਾ ਰਿਹਣ ਿਦਓ, 17 ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਸ
ਕਰ ਿਦਓ ਅਰਥਾਤ ਿਹੱਤੀਆਂ, ਅਮੋਰੀਆਂ, ਕਨਾਨੀਆਂ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ,
ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦਾ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, 18 ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਉਣ, ਿਜਹੜੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੋ।
19 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ
ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾਸ ਨਾ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਿਢਓ। ਭਲਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਆਦਮੀ
ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੋ? 20 ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਰੁੱਖ
ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਫਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਵੱਢ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਿਜੱਿਤਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
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ਹੱਿਤਆ ਦਾ ਅਣ-ਸੁਲਿਝਆ ਮਾਮਲਾ
ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਪਈ
ਹੋਈ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ
ਹੈ, 2 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਪਣ, 3 ਤਦ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ
ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ ੜੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੌਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਛੀ
ਲੈਣ ਿਜਹੜੀ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਜੂਲੇ
ਹੇਠ ਕੁਝ ਨਾ ਿਖੱਿਚਆ ਹੋਵੇ। 4 ਤਦ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ
ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਿਜਹੜੀ ਨਾ ਵਾਹੀ
ਅਤੇ ਨਾ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੱਛੀ ਦੀ ਧੌਣ
ਤੋੜ ਦੇਣ। 5 ਫੇਰ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕ ਨੇ ੜੇ ਆਉਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 6 ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਜਹੜੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਵੱਛੀ ਉੱਤੇ ਧੋ ਲੈਣ ਿਜਸ ਦੀ ਧੌਣ ਉਸ
ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, 7 ਅਤੇ ਆਖਣ, “ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਲਹੂ
ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ। 8 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ
ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਨਾ ਿਲਆ।” ਤਦ ਉਹ ਖੂਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਇਸ
ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਬੇਦੋਸ਼
ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੋਗ।ੇ
1

ਯੁੱਧ-ਬੰਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, 11 ਤਦ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
10 ਜਦ
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ਬੰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਇਸਤਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰੇਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂ, 12 ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਮੁਨਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ
ਕੱਟ,ੇ 13 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸੋਗ
ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੀਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ
ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਣੇ। 14 ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇਵੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਚੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ
ਵਰਤਾਉ ਕਰੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਪਿਹਲੌਠੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਪਆਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਿਘਣਾਉਣੀ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਿਪਆਰੀ ਅਤੇ
ਿਘਣਾਉਣੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਹਲੌਠਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਘਣਾਉਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, 16 ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਿਪਆਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ , ਿਘਣਾਉਣੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੈ, ਪਿਹਲੌਠੇ ਦਾ
ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 17 ਪਰ ਉਹ ਪਿਹਲੌਠੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਘਣਾਉਣੀ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਿਹੱਸਾ ਦੇਵ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ,
ਪਿਹਲੌਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
15

ਿਵਦਰੋਹੀ ਪੁੱਤਰ

18 ਜੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜ਼ੱਦੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ

ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੜਕਣ ਤਾਂ
ਵੀ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ,ੇ 19 ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍
ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ, ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣ,
20 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ, “ਸਾਡਾ ਇਹ
ਪੁੱਤਰ ਿਜ਼ੱਦੀ ਅਤੇ ਆਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਪੇਟੂ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ।” 21 ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਓ, ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੁਣ
ਕੇ ਡਰਨਗੇ।
ਹੋਰ ਿਨਯਮ
ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਿਦਓ, 23 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼
ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਰਿਹਣ ਿਦਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸੇ
ਿਦਨ ਦੱਬ ਿਦਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਿਗਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਪੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਿਰਸ਼ਟ
ਨਾ ਕਿਰਓ।
22

1 ਤੂੰ

22

ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗਾਂ-ਬਲ਼ਦ ਜਾਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਗੁਆਿਚਆ
ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਿਖਆ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਮੋੜ ਲੈ ਆਵੀਂ। 2 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ
ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ
ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ
ਲੱਭੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੀਂ। 3 ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਗਧੇ ਨਾਲ, ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੁਆਚੀ
ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੀਂ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਆਚੀ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੋਵ।ੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਿਖਆ ਨਾ ਕਰੀਂ। 4 ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਦੇ ਗਧੇ ਜਾਂ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ
*

22:21 ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੀ
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ਅਣਦੇਿਖਆ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਂ।
5 ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ
ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਪਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ
ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਘਣਾਉਣਾ ਹੈ।
6 ਜੇਕਰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਪੰਛੀ
ਦਾ ਆਲਣਾ ਿਮਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਮਾਂ
ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਆਂਿਡਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾ ਫੜਹ੍ੀਂ 7 ਤੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ
ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦਨ ਲੰਮੇ
ਹੋਣ।
8 ਜਦ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬਨੇ ਰਾ
ਬਣਾਵੀਂ ਤਾਂ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਿਡੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ
ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਿਲਆਵੇਂ।
9 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਦੋ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜੀਂ,
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਰਥਾਤ ਤੇਰਾ ਬੀਿਜਆ
ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਦੋਵੇਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। 10 ਤੂੰ
ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਗਧੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਵਾਹੀਂ। 11 ਤੂੰ ਕਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਨ
ਦਾ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਾਵੀਂ। 12 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ
ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾਲਰ ਲਗਾਈਂ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈਂ।
ਨੈ ਿਤਕਤਾ ਦੇ ਿਨਯਮ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ,ੇ 14 ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ
ਕਰੇ, “ਮੈਂ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਗਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ,”
15 ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੈ
ਕੇ, ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਜਾਣ, 16 ਅਤੇ ਉਸ
ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਇਸ
ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 17 ਅਤੇ
ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਿਵੱਚ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ
ਧੀ ਦੇ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਨ।” ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਉਸ
ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਵਛਾ ਦੇਣ। 18 ਤਦ ਉਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੜਕਣ, 19 ਅਤੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੌ ਸ਼ਕੇਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ
ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। 20 ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ
ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਿਵੱਚ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਾ
ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, 21 ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪੁਰਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ
ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ* ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦਾ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਓ।
22 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ
ਕਰਦਾ ਫਿੜਹ੍ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਖ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ
ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਸ
ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਓ।
23 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਖ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਸੰਗ ਕਰੇ, 24 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਲੈ
ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਓ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ,
13 ਜੇ
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ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਨੇ
ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਓ। 25 ਪਰ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਿਵੱਚ
ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। 26 ਪਰ ਉਸ
ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਾਪ ਮੌਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ
ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਪੁਰਖ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੀਕਾਂ
ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
28 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਿਕਸੇ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਿਜਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ
ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਫੜਹ੍ੇ ਜਾਣ, 29 ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਖ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਸ
ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਸ਼ਕੇਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਭਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
30 ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾ
ਬਣਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲੇ।

23
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
1 ਿਜਸ ਦੇ ਨਲ ਿਮੱਧੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਦਰੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। 2 ਕੁਕਰਮ ਨਾਲ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜੇ ਸਗੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼
ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। 3 ਕੋਈ ਅੰਮੋਨੀ ਜਾਂ
ਮੋਆਬੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜੇ ਸਗੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਵੜੇ।
4 ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਸੀ
ਤਦ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਿਨੱਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ
ਭਾੜੇ ਉੱਤੇ ਮਸੋਪੋਤਾਮੀਆ ਦੇ ਪਥੋਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਿਦਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਰਾਪ ਦੇਵ।ੇ 5 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਦੀ
ਨਾ ਸੁਣੀ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ
ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 6 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਨਾ ਭਾਲੋ।
7 ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਅਦੋਮੀ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਨਾ ਕਿਰਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਭਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਮਸਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਿਘਰਣਾ ਨਾ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ। 8 ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ ਤੀਜੀ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮਣ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਛਾਉਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਛਾਉਣੀ ਲਾਓ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਿਖਓ। 10 ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਿਲਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ
ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। 11 ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ
ਆ ਜਾਵੇ।
12 ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ
ਹੋਵੇ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਾਓ। 13 ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦਾਂ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੰਬੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੈਠ,
ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਲ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਦਓ। 14 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
9 ਜਦ
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ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਉਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਿਨਯਮ

15 ਿਜਹੜਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ,
ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੀਂ, 16 ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਤੇਰੇ

ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੀਂ।
17 ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਦਾਸੀ ਨਾ
ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬੁਰਾ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 18 ਤੂੰ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਪੁਰਖਗਾਮੀ
ਦੀ ਕਮਾਈ ਿਕਸੇ ਸੁੱਖਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਵੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ।
19 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਿਬਆਜ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਂਦੀ,
ਭਾਵੇਂ ਅੰਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਿਬਆਜ ਉੱਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਉਹ ਿਬਆਜ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। 20 ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਿਬਆਜ ਉੱਤੇ
ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੀਂ,
ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਦੇਵ।ੇ
21 ਜਦ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੇਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਾ ਕਰੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਢੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖਣਾ ਨਾ ਸੁੱਖੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 23 ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰੀਂ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਸੁੱਖੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰੀਂ।
24 ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗੂਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਈਂ। 25 ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਖੜਹ੍ੀ ਫ਼ਸਲ
ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਿਸੱਟੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਖੜਹ੍ੀ ਫ਼ਸਲ ਿਵੱਚ ਦਾਤੀ ਨਾ ਚਲਾਈਂ।

24
ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ
ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰ ਿਲਖ
ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। 2 ਜਦ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਖ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਨਾਪਸੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ
ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਿਫਰ ਉਹ ਦੂਜਾ
ਪੁਰਖ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਰ ਜਾਵੇ, 4 ਤਾਂ ਉਸ
ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪਤੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ
ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ
ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ।
1 ਜਦ

ਹੋਰ ਿਨਯਮ
ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਵਾਂ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਨਾਂ
ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਵਹਲਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ।
5 ਜਦ
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6 ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੜ ਿਗਰਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਾਣੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
7 ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਓ।
8 ਕੋੜਹ੍ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੇ ਵੀ ਜਾਜਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਰਓ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ
ਕਿਰਓ। 9 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਰਯਮ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ।
10 ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਧਾਰ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਵੜੀਂ,
11 ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਹ੍ਾ ਰਹੀਂ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਧਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਗਰਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੇ। 12 ਜੇਕਰ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਿਗਰਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੌਂ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, 13 ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਿਗਰਵੀ
ਰੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਸੌਂਵੇ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ।
14 ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ
ਨਾ ਕਰੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 15 ਤੂੰ
ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਿਵੱਚ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਪ ਠਿਹਰੇ।
16 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਪਤਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।
17 ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਾ ਿਵਗਾੜੀਂ, ਨਾ ਿਕਸੇ
ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖੀਂ। 18 ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ।
19 ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਲਾ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ
ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।
20 ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝਾੜੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ
ਿਵਧਵਾ ਲਈ ਰਿਹਣ ਦੇਵੀਂ। 21 ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ
ਅੰਗੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਛੇ ਨਾ ਤੋੜੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ
ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਲਈ ਰਿਹਣ ਦੇਵੀਂ। 22 ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ
ਿਕ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਂ।
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“ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਆਂ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ
ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਠਿਹਰਾਉਣ। 2 ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਠਿਹਰੇ, ਤਾਂ
ਿਨਆਈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪੁਆ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਗਣ ਕੇ ਕੋਰੜੇ ਲਗਵਾਏ। 3 ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਕੋਰੜੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਮਾਰੇ,
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਭਰਾ
ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁੱਛ ਠਿਹਰੇ।
1

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 26:3
4 “ਤੂੰ

ਗਾਹੁੰਦੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਿਛੱਕਲੀ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਈਂ।”

ਮਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ

5 ਜੇਕਰ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਵੇ

ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ
ਿਵਆਹ ਿਕਸੇ ਪਰਾਏ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਭਰਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਤੀ
ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 6 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਮਰੇ
ਹੋਏ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। 7 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ
ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ, “ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।” 8 ਤਦ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖੇ, “ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ।” 9 ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ
ਉਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ, “ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
10 ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇ
ਅਰਥਾਤ “ਜੁੱਤੀ ਲੱਥੇ ਦਾ ਘਰਾਣਾ।”
ਹੋਰ ਿਨਯਮ
ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਲੜ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਨੇ ੜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਲਵੇ, 12 ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ
ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਂ। ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਲਈ ਤਰਸ ਨਾ
ਹੋਵੇ।
13 “ਤੇਰੇ ਥੈਲੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ
ਛੋਟਾ। 14 ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੋ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ। 15 ਤੇਰੇ ਵੱਟੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਪ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਠੀਕਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ। 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜੇ ਇਹ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਿਜਹੜੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਘਣਾਉਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
11 “ਜੇਕਰ

ਅਮਾਲੇਕ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਰੱਖੋ ਿਕ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 18 ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਿਜਹੜੇ ਿਨਰਬਲ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਸਨ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ-ਮਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ। 19 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇਵੇ,
ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ-ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਿਮਟਾ
ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ।”
17 “ਯਾਦ

26
ਪਿਹਲੀ ਉਪਜ ਦਾ ਅਰਪਣ
1 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਓ, 2 ਤਦ ਜੋ
ਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ,
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਜਾਵੀਂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ
ਚੁਣੇਗਾ। 3 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਜਾਜਕ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
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ਜਾ ਆਖੀਂ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਦੇਣ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ।” 4 ਤਦ
ਜਾਜਕ ਉਸ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। 5 ਫੇਰ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਖੀਂ, “ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਅਰਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ
ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਿਟਿਕਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਏ ਕੌਮ ਬਣ ਿਗਆ। 6 ਤਦ ਿਮਸਰੀਆਂ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। 7 ਤਦ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਿਖਆ, 8 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ, ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ
ਬਾਂਹ, ਵੱਡੇ ਡਰਾਿਵਆਂ, ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, 9 ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ। 10 ਹੁਣ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ
ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।” ਤਦ ਤੂੰ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਂ। 11 ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਭਿਲਆਈ
ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ
ਸਮੇਤ ਅਨੰ ਦ ਕਰੀਂ।
12 ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਵੀ, ਪਰਦੇਸੀ,
ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਨੂੰ ਦੇਵੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾ
ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਣ, 13 ਫੇਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਖੀਂ,
“ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਵੀ, ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਭੁੱਿਲਆ ਹਾਂ। 14 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਜਦ
ਮੈਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੀ ਤਦ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਿਢਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ! ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 15 ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਿਨਵਾਸ ਹੈ,
ਹੇਠਾਂ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ,
ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ* ਹੈ।”
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨੱਜ-ਪਰਜਾ

16 ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਨਾਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 17 ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਿਨਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗ।ੇ 18 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ
ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ-ਪਰਜਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਿਨਆ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, 19 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵੱਧ
ਉਸਤਤ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ
ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਪਰਜਾ ਹੋਵ।ੋ
*
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ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
1 ਮੂਸਾ

ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ, ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 2 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਖੜਹ੍ੇ ਕਿਰਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਲਪਾਈ ਕਿਰਓ। 3 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਲਿਖਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਿਜੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 4 ਫੇਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ
ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਏਬਾਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਲਪਾਈ ਕਰ ਿਦਓ। 5 ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਇਓ ਅਰਥਾਤ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ। ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦ ਨਾ ਚਲਾਇਓ। 6 ਤੁਸੀਂ ਅਣਘੜਤ
ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਇਓ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਇਓ, 7 ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਇਓ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਇਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਅਨੰ ਦ ਕਿਰਓ। 8 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਲਿਖਓ।”
9 ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਲੇ ਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਚੁੱਪ ਰਿਹ ਕੇ ਸੁਣੋ! ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, 10 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਕਰੋ।”
ਸਰਾਪ ਬਚਨ
ਉਸੇ ਿਦਨ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, 12 ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ ਤਦ ਿਸ਼ਮਓਨ, ਲੇਵੀ, ਯਹੂਦਾਹ,
ਿਯੱਸਾਕਾਰ, ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਇਹ ਗਿਰੱਜ਼ੀਮ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ, 13 ਅਤੇ ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ, ਆਸ਼ੇਰ
ਜ਼ਬੂਲੁਨ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਇਹ ਏਬਾਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ
ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ। 14 ਤਦ ਲੇਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ, 15 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ,
ਿਜਹੜਾ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਬਣਾਵੇ, ਿਜਹੜੀ ਕਾਰੀਗਰ
ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ
ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਤਦ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ, ਆਮੀਨ।’
16 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ
ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰੇ। ‘ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖੇ, ਆਮੀਨ।’
17 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਵੇ। ‘ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖੇ, ਆਮੀਨ।’
18 ‘ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦੇਵੇ।’
ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖੇ, ਆਮੀਨ।
19 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ, ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਿਵਗਾੜੇ। ‘ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖੇ, ਆਮੀਨ।’
20 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਨਾਲ
ਕੁਕਰਮ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਖੋਿਲਆ ਹੈ।
‘ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖੇ, ਆਮੀਨ।’
21 ‘ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰੇ।
ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖੇ, ਆਮੀਨ।’
11 ਮੂਸਾ ਨੇ
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22 ‘ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰੇ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ।
ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖੇ, ਆਮੀਨ।’
23 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰੇ।
‘ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖੇ, ਆਮੀਨ।’
24 ‘ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਲੁ ੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ।
ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖੇ, ਆਮੀਨ।’
25 ‘ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ
ਦਾ ਖੂਨ ਕਰੇ। ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖੇ, ਆਮੀਨ।’
26 ‘ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖੇ, ਆਮੀਨ।’
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ਆਿਗਆ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ
ਲੇਵੀਆਂ 26:3-13; ਿਬਵਸਥਾ 7:12-24
1 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ।
2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ,ੋ ਤਾਂ ਇਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈ
ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣਗੀਆਂ। 3 ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ, 4 ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ
ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ
ਚੌਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਬੱਚੇ। 5 ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਤ, 6 ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ
ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, 7 ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ
ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਸੱਤ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਭੱਜਣਗੇ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। 9 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। 10 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। 11 ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਣੇ
ਦੇ ਫਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। 12 ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਅਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲੇਗਾ ਿਕ ਵੇਲੇ
ਿਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਿਦਓਗੇ
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। 13 ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਛ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਿਸਰ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗ,ੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 14 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ
ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਾਪ
ਲੇਵੀਆਂ 26:14-46
15 ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ
ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਫੜਹ੍ਨਗੇ,
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ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ, 17 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਤ,
18 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ,
ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਬੱਚੇ, 19 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੋਗੇ
ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ,
20 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ
ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ, ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। 21 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਬਵਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਨਾ
ਦੇਵੇ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 22 ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਪਿਦੱਕ, ਤਾਪ, ਸੋਜ, ਿਤੱਖੀ ਤਪਸ਼, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਨਾਲ
ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ, ਜਦ
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। 23 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਿਪੱਤਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ
ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 24 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਅਤੇ
ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਪਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਿਮਟ ਨਾ ਜਾਓ। 25 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਸੱਤ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਭੱਜੋਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੋਗ।ੇ
26 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰੀ ਫੋਿੜਆਂ, ਬਵਾਸੀਰ,
ਦੱਦਰੀ ਅਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। 28 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲਪਣ, ਅੰਨਪੁਣੇ ਅਤੇ
ਮਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ, 29 ਿਜਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ
ਟੋਹੰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਟੋਹੰਦੇ ਿਫਰੋਗ।ੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ
ਦੱਬੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 30 ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰੋਗੇ ਪਰ
ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇਗਾ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਪਰ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਵੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ
ਫਲ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। 31 ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ਼ਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ
ਗਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁ ੱਟ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 32 ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰਾ
ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋਚਦੇ-ਲੋਚਦੇ ਤਰਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 33 ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਦੱਬੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਕੁਚਲੇ
ਜਾਓਗੇ। 34 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਲੇ ਹੋ
ਜਾਓਗੇ। 35 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਿਡਆਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਸਗੋਂ ਪੈਰ
ਦੇ ਤਲੇ ਤੋਂ ਿਸਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਫੋਿੜਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ,
ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋਗ।ੇ 36 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ,
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਅਰਥਾਤ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ
ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ। 37 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਨਮੂਨਾ, ਕਹਾਉਤ
ਅਤੇ ਮਖ਼ੌਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। 38 ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬੀਜ ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਉਪਜ ਥੋੜਹ੍ੀ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਟੱਡੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। 39 ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਧ ਪੀਓਗੇ ਅਤੇ
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ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੀੜਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ।
40 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਮਲ ਸਕੋਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਝੜ ਜਾਵੇਗਾ। 41 ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ
ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। 42 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਿਟੱਡੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। 43 ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। 44 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇਓਗੇ। ਉਹ ਿਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਛ ਹੋਵੋਗ।ੇ
45 ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈ ਕੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਫੜਹ੍ਨਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਨਾ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ
ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ। 46 ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼
ਲਈ ਹੋਣਗੇ। 47 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ
ਹੁੰਿਦਆਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਨੰ ਦਤਾਈ
ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 48 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ,
ਿਪਆਸ, ਨੰ ਗੇਪਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੂਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ,
ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। 49 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੂਰੋਂ
ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ, ਉਕਾਬ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੌਮ
ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਅਿਜਹੀ ਕੌਮ ਿਜਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗ।ੇ
50 ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਕੌਮ ਜੋ ਿਨਰਦਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਹੜੀ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਜੁਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇਗੀ, 51 ਜਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਟਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ ਖਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮਧ,
ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਛੱਡੇਗੀ,
ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। 52 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਘੇਰ ਲਵੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ
ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੇਰ ਲਵੇਗੀ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 53 ਉਸ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਬਪਤਾ
ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਓਗੇ,
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। 54 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਓ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ
ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਆਪਣੀ ਿਪਆਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਵੱਲ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, 55 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਬਪਤਾ
ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਤਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ। 56 ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਸਤਰੀ ਿਜਸ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਮਲਤਾ
ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਧੀ ਵੱਲ, 57 ਆਪਣੀ ਆਓਲ ਵੱਲ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਨੱਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਵੱਲ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਿਜਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ,
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ
ਜਾਵੇਗੀ।
58 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ੍ਤਾਪੀ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾਇਕ ਨਾਮ
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ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ, 59 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਵਾਂ ਨੂੰ ਿਭਆਨਕ ਬਣਾਵੇਗਾ,
ਉਹ ਬਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਗ
ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। 60 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ
ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਗੇ, 61 ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਿਬਪਤਾ ਿਜਹੜੀ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ
ਨਹੀਂ ਗਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਿਮਟ
ਨਾ ਜਾਓ। 62 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਿਜੰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਜਾਓਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 63 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੇ
ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਉਖਾੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ
ਹੋ। 64 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ
ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਿਖਲਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਅਰਥਾਤ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 65 ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਤਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ,
ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬਣ ਵਾਲੇ ਿਦਲ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾਪਣ
ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇਵੇਗਾ। 66 ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਅਟਿਕਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਦਨ ਰਾਤ ਡਰਦੇ ਰਹੋਗ।ੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਉਣ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਬੈਠਗੇ। 67 ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਬਣੇ ਹੋਏ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ, “ਸ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?”
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਖੋਗ,ੇ “ਸਵੇਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?” 68 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਦੀ
ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚੋਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

29
ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨੇ ਮ

1 ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ

ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਬੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਮ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ
ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
2 ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਕੁਝ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਿਫ਼ਰਊਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ
3 ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਰਤਾਵੇ, ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਚਰਜ਼
ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖ,ੇ 4 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਿਦਲ, ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਾ
ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ। 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਲਈ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ। 6 ਰੋਟੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਮਧ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਪੀ ਸਕੇ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। 7 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਤਦ
ਹਸ਼ਬੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਓਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, 8 ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ
ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 9 ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ
ਹੋਵੋ।”
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10 ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ, 11 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ,ੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਇਸਤਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਹਨ,
ਸਗੋਂ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ
ਹੋ 12 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੇ ਮ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਬੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਸਹੁੰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਓ 13 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇ
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਰਥਾਤ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ
ਖਾਧੀ ਸੀ। 14 ਮੈਂ ਇਸ ਨੇ ਮ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, 15 ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, 16 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਲੰਘੇ, 17 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਪੱਥਰ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। 18 ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਖ, ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ, ਜਾਂ ਟੱਬਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਤ ਹੋਵੇ ਿਜਸ
ਦਾ ਮਨ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਫਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਅੱਕ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਫੁੱਟ
ਿਨੱਕਲੇ 19 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਰਾਪ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ
ਕੇ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਿਜ਼ੱਦ
ਿਵੱਚ ਚੱਲਾਂ ਅਤੇ ਿਪਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ। 20 ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਣਖ
ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਸੁਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਿਜਹੜੇ ਇਸ
ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ
ਨੇ ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਿਰਆਈ
ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ*। 22 ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀ ਿਜਹੜੇ
ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ
ਤਾਂ ਆਖਣਗੇ, 23 “ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਗੰਧਕ ਤੇ ਲੂ ਣ ਹੋ ਗਈ
ਅਤੇ ਸੜ ਗਈ ਹੈ! ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬੀਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ
ਹੀ ਕੁਝ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਘਾਹ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਸਦੂਮ, ਅਮੂਰਾਹ, ਅਦਮਾਹ ਅਤੇ ਸਬੋਈਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ†, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਲਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,” 24 ਤਦ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆਖਣਗੀਆਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ੋਧ ਦੇ ਭੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ
ਹੈ? 25 ਤਦ ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, “ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ, 26 ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ
ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਸਨ।
27 ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ
ਉੱਤੇ ਪਾਵੇ। 28 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ੋਧ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਵੇਂ
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ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ।”
29 “ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹਨ,
ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ।”

30
ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੀਆਂ ਇਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਹਾਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ 2 ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗ,ੇ 3 ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਖਲਾਿਰਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ
ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। 4 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। 5 ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗਾ
ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧਾਵੇਗਾ।
6 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਿਦਲ
ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ। 7 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ। 8 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋਗੇ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰੋਗ,ੇ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 9 ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 10 ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ
ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ।
11 ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ
ਹੈ। 12 ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, “ਭਲਾ, ਅਕਾਸ਼
ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ?” 13 ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, “ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ?”
14 ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
15 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ, ਮੌਤ
ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 16 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦੇ
1 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਬਰਕਤ
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ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। 17 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ
ਿਫਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਿਫਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ 18 ਤਾਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕੋਗੇ ਿਜਸ ਉੱਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 19 ਮੈਂ
ਅੱਜ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹੇ। 20 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ ਰਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਅਰਥਾਤ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ।

31
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ
ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਵੇਂਗਾ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੋਗ।ੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਓਗ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਮਟਾ
ਿਦੱਤਾ। 5 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਓ, ਿਜਹੜਾ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 6 ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ
ਅਤੇ ਨਾ ਕੰਬੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤਆਗੇਗਾ।”
7 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ
ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ
ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾਵੇਂਗਾ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪ ਤੇਰੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ
ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ
ਿਤਆਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾ!”
1

ਹਰੇਕ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਪਿੜਹ੍ਆ ਜਾਣਾ
ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਲਖ ਕੇ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀ। 10 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, “ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਿਵੱਚ, 11 ਜਦ
ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਆ ਕੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣੇਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੁਣਿਦਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਦੇ
ਸੁਣਾਇਓ। 12 ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਰਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਖ, ਭਾਵੇਂ
ਇਸਤਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ, 13 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ
9
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ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ
ਿਸੱਖਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਨੇ ੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ।” ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ।
15 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਣ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰ ਿਗਆ।
16 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਨੂੰ ਇਹ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਸੀ, ਭੰਗ ਕਰੇਗੀ। 17 ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ
ੋਧ ਇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁ ਕਾ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਗਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ,
ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਆ
ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਿਦਨ ਆਖਣਗੇ, ‘ਕੀ ਇਨਾਂ
ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?’ 18 ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ
ਵੀ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਇਹ ਪਰਾਏ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁ ਕਾ
ਲਵਾਂਗਾ। 19 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ ਿਲਖ
ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿਸਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੀਤ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਜਦ ਮੈਂ
ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵੱਗਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਇਹ
ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇ ਮ ਭੰਗ ਕਰ ਸੁੱਟਣਗੇ। 21 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਇਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਆ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਇਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਲਈ ਗਵਾਹ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਜੇ ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਕੀ-ਕੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
22 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਇਹ ਗੀਤ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ। 23 ਉਸ ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, “ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ।”
24 ਜਦ ਮੂਸਾ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਚੁੱਿਕਆ, 25 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, 26 “ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ
ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਿਦਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਖੀ ਹੋਵ।ੇ
27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੜੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ। ਵੇਖ,ੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕੰਨਾਂ
ਵੱਧ ਨਾ ਕਰੋਗ?ੇ 28 ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹ ਬਣਾਵਾਂ,
29 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
14 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
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ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਿਵਗਾੜ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੁੜ
ਜਾਓਗੇ ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ੋਧਵਾਨ ਬਣਾਉਗੇ।”
30 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ
ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਈਆਂ।

32
ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਹੇ ਅਕਾਸ਼, ਕੰਨ ਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ,
ਹੇ ਧਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ।
2 ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂੰ ਵਰੇਗਾ,
ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਤੇਲ ਵਾਂਗੂੰ ਪਵੇਗਾ,
ਿਜਵੇਂ ਕੂਲੇ-ਕੂਲੇ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਫੁਹਾਰ,
ਸਾਗ ਪੱਤ ਉੱਤੇ ਝੜਹ੍ੀਆਂ।
3 ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ,
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨ।
4 ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਿਸੱਧ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਿਨਆਂ ਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਉਸ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ।
5 ਉਹ ਿਵਗੜ ਗਏ ਹਨ,
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਲੰਕੀ ਹਨ,
ਇਹ ਪੀੜਹ੍ੀ ਟੇਢੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ।
6 ਹੇ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਮੱਤਹੀਣ ਪਰਜਾ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਦਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਿਲਆ,
ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ?
7 ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ,
ਪੀੜਹ੍ੀ-ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ,
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ,
ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ।
8 ਜਦ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਵੰਡੀ,
ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ,
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉੱਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ,
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਨੀਆਂ,
9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੈ,
ਯਾਕੂਬ ਉਸ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ।
10 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ,
ਅਤੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਿਭਆ।
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ,
ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਕੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ।
11 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਕਾਬ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਂਦਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ ਫੜ ਫੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ,
12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
13 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ,
ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਾਧੀ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਿਹਦ,
ਅਤੇ ਚਕਮਕ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਚੁਸਾਇਆ।
*

32:15 ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ, ਇਸਰਾਏਲ

14 ਚੌਣੇ
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ਦਾ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦਾ ਦੁੱਧ,
ਲੇਿਲਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ,
ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮੇਂਢੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ,
ਕਣਕ ਦੀ ਉੱਤਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ,
ਤੂੰ ਅੰਗੂਰੀ ਰਸ ਦੀ ਮਧ ਪੀਤੀ।
15 ਯਸ਼ੁਰੂਨ* ਮੋਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੁਲੱਤੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ,
ਤੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੋ ਿਗਆ,
ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਿਗਆ,
ਤੂੰ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਹੈਂ।
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਾਿਣਆ।
16 ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈਰਖਾਲੂ
ਬਣਾਇਆ,
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦੁਆਇਆ।
17 ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅੱਗ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ,
ਉਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ,
ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣੇ ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ,
ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇ।
18 ਿਜਸ ਚੱਟਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਿਗਆ।
19 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕੀਤੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ।
20 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁ ਕਾ ਲਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹਠੀਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਹੈ,
ਇਹ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
21 ਇਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਈਰਖਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਹੀ
ਨਹੀਂ,
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੁਆਇਆ,
ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦੁਆਵਾਂਗਾ,
22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਹੈ,
ਿਜਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਬਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮੇਤ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
23 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ।
24 ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢੱਲ਼ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹ ਿਤੱਖੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਚਲਾਵਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਉੱਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਛੱਡਾਂਗਾ।
25 ਬਾਹਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ,
ਅਤੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਜਸ ਨਾਲ ਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ,
ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਧੌਿਲਆਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।
26 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ,
ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੱਕ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ,
27 ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਡਰ ਸੀ,
ਿਕਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਲਟਾ ਸਮਝਣ,
ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਿਰਹਾ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
28 ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਨਰਬੁੱਧ ਕੌਮ ਹੈ,
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ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ।
29 ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂ ਦੇ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰ ਲੈਂਦੇ,
30 ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚ ਿਦੰਦੀ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਹ੍ਾ ਿਦੰਦਾ?
ਤਾਂ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈਂਦਾ,
ਅਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ,
31 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਸਾਡੀ ਚੱਟਾਨ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਹੀ ਿਨਆਂ ਕਰਨ।
32 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਖ ਬੇਲ ਤਾਂ ਸਦੂਮ ਦੀ ਦਾਖ ਬੇਲ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੀ,
ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਅੰਗੂਰ ਹਨ,
ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਕੌੜੇ ਹਨ।
33 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਧ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਿਤੱਖੀ ਿਵੱਸ ਹੈ।
34 ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ?
35 ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ,
ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਿਤਲਕੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਛੇਤੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
36 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ,
ਜਦ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ,
ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਿਰਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ।
37 ਤਦ ਉਹ ਆਖੇਗਾ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?
ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ?
38 ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਮਧ ਪੀਂਦੇ ਸਨ?
ਉਹ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਹੋਣ!
39 ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ,
40 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ
ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਸਦੀਪਕਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ।
41 ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਤੇਜ ਕਰਾਂ,
ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਵਾਂ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਿਦਆਂਗਾ।
42 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਤਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਸ ਖਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਲਹੂ ਵੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ
ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਸ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
43 ਹੇ ਕੌਮੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ
ਦੇਵੇਗਾ।
44 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਈਆਂ।
ਮੂਸਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਜਦ ਮੂਸਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬੋਲ
ਚੁੱਿਕਆ 46 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਮਨ ਇਨਾਂ
45
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ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਓ, ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦਓ, 47 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦਨ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ,
ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।”
48 ਫੇਰ ਉਸੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
49 “ਤੂੰ ਇਸ ਅਬਾਰੀਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਨਬੋ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜਹ੍,
ਜੋ ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਵੇਖ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।
50 ਫੇਰ ਉਸੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਚੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਹੋਰ ਦੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। 51 ਇਸ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ, ਕਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਮਰੀਬਾਹ
ਨਾਮ ਦੇ ਸੋਤੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਰਥਾਤ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਠਿਹਰਾਇਆ 52 ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ,
ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇਂਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇਂਗਾ।”

33
ਮੂਸਾ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ
1 ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਸ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। 2 ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਨਈ ਤੋਂ ਆਇਆ,
ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਭਿਰਆ,
ਉਹ ਪਾਰਾਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਚਮਿਕਆ,
ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ,
ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ।
3 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ,
ਹਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
4 ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਿਦੱਤਾ,
ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਠਿਹਰੀ।
5 ਉਹ ਯਸ਼ੁਰੂਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ,
ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤ ਜਮਾਂ ਹੋਏ।
6 ਰਊਬੇਨ ਮਰੇ ਨਾ ਸਗੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ,
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਹੋਣ।
7 ਯਹੂਦਾਹ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ,
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿੜਆ,
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ।
8 ਲੇ ਵੀ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਤੇਰੀ ਤੁੰਮੀਮ ਅਤੇ ਊਰੀਮ ਤੇਰੇ ਉਸ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹਨ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੱਸਾਹ ਉੱਤੇ ਪਰਿਖਆ,
ਅਤੇ ਮਰੀਬਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ,
9 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ,
ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਿਨਆ,
ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਿਣਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਆਖਾ ਮੰਿਨਆ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
10 ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਨਯਮ ਿਸਖਾਉਣਗੇ,
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ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ।
ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣਗੇ,
ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਤੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣਗੇ।
11 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ।
ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਸੁੱਟ,
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ
ਉੱਠਣ।
12 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੱਸੇਗਾ।
ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ।
13 ਯੂਸੁਫ਼ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ,
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ,
ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਡੁੰਿਘਆਈ ਤੋਂ,
14 ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ,
ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ* ਤੋਂ,
15 ਅਤੇ ਆਦ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ,
ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ,
16 ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ,
ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰ੍ਸੰਨਤਾ ਤੋਂ,
ਇਹ ਸਭ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ।
17 ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਪਿਹਲੌ ਠੇ ਵਰਗਾ ਪਰ੍ਤਾਪੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਗ ਜੰਗਲੀ ਸਾਨ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਧੱਕੇਗਾ।
ਉਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ,
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ।
18 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਉੱਤੇ,
ਅਤੇ ਹੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ।
19 ਉਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਸੱਦਣਗੇ,
ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣਗੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਤੋਂ,
ਅਤੇ ਰੇਤ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕੇ ਹੋਏ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ।
20 ਗਾਦ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ, ਜੋ ਗਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਗਾਦ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗੂੰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਿਸਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ।
21 ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਕੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧਰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ।
22 ਦਾਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਦਾਨ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਦਦਾ ਹੈ।
23 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਦਯਾ ਨਾਲ ਿਤਪਤ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ,
ਪੱਛਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ ਲੈ।
24 ਆਸ਼ੇਰ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਆਸ਼ੇਰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਡਬੋਏ।
*

33:14 ਮਹੀਨੇ

†

33:28 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ
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25 ਤੇਰੇ

ਅਰਲ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਹੋਣ,
ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੇ ਿਦਨ ਿਤਵੇਂ ਤੇਰਾ ਬਲ ਹੋਵ।ੇ
26 ਹੇ ਯਸ਼ੁਰੂਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਤਾਪ ਿਵੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ।
27 ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰਾ ਧਾਮ ਹੈ,
ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਨਾਤਨ ਭੁਜਾਂ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇ।
28 ਇਸਰਾਏਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਸੇਗਾ,
ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਅੰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਧ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸੋਤਾ† ਇਕੱਲਾ ਹੈ,
ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
29 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ!
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਪਰਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਢਾਲ਼,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰ੍ਤਾਪ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ,
ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੈਥੋਂ ਿਝਜਕਣਗੇ,
ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਧਦਾ ਿਫਰੇਂਗਾ।

34
ਮੂਸਾ ਦੀ ਮੌਤ
1 ਮੂਸਾ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਨਬੋ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਿਪਸਗਾਹ ਚੋਟੀ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਦਾਨ ਤੱਕ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਿਵਖਾਇਆ 2 ਅਤੇ ਸਾਰਾ
ਨਫ਼ਤਾਲੀ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, 3 ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਆਰ ਤੱਕ
ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਿਜਹੜਾ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ,
ਿਵਖਾ ਿਦੱਤਾ। 4 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼
ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਖਾਧੀ
ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ
ਦੇਸ਼ ਿਵਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ।”
5 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਾਸ
ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ 6 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬੈਤ ਪਓਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ। 7 ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ
ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ
ਬਲ ਘਿਟਆ ਸੀ। 8 ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੂਸਾ ਲਈ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ
ਿਵੱਚ ਤੀਹ ਿਦਨ ਤੱਕ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੋਗ ਅਤੇ
ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ।
9 ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਸ
ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 10 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ
ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਉੱਿਠਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ 11 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਵਖਾਲਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ 12 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੈਅ ਦੇ
ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਿਵਖਾਏ।
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ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਲੇਖਕ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ਪੱਸਟ ਤੌਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ
ਦੱਸਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨੂਨ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਦਾ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੱਸੇ
ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਗ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ
ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭਾਗਾਂ
ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਾਂ ਸੰਕਿਲਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ
ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 1405 - 1385 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੀ ਗਈ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ
ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਉਦੇਸ਼
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਭਟਕਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਲਆ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ
ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਰਜ
ਹੈ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ
ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ
ਿਨਭਾਇਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ,
ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚੇ
ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਭਰਨ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ — 1:1-5:12
2. ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤਣਾ — 5:13-12:24
3. ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ — 13:1-21:45
4. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ — 22:124:33
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ
ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ
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ਕੇ ਇਸ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ, ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 3 ਹਰੇਕ ਜਗਹ੍ਾ
ਿਜੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਲਬਾਨਨ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਜੋ ਫ਼ਰਾਤ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਿਹੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ,
ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਹੋਵੇਗੀ।
5 ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰ
ਸਕੇਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਿਤਆਗਾਂਗਾ। 6 ਤਕੜਾ
ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। 7 ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਫ਼ਲ
ਹੋਵੇਂਗਾ। 8 ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਿਦਨ ਰਾਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੱਲੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਂਗਾ।
9 ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ? ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ, ਨਾ
ਕੰਬ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ
ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ,
11 ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰ ਘੋ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰੋ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
12 ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, 13 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ
ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। 14 ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ,
ਿਜਹੜੀ ਯਰਦਨ* ਦੇ ਪਾਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਿਜੰਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਿਣਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰ
ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। 15 ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ ਵੱਲ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੈ ਮੁੜ ਆਇਓ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਓ। 16 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਵਾਂਗ।ੇ 17 ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗ।ੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ
ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਵੀ ਰਹੇ, 18 ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਗੱਲ
ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੇ ਿਜਸ ਦੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਂ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।
ਤੂੰ ਿਨਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ।
10
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1 ਤਦ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਤੋਂ ਗੁਪਤ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਦੇਸ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਠਿਹਰੇ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਹਾਬ ਸੀ। 2 ਤਦ ਯਰੀਹੋ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। 3 ਤਦ
ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਹਾਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਿਲਆ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ
ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ। 4 ਉਸ ਔਰਤ
ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ
ਦੇ ਸਨ। 5 ਜਦ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਿਕੱਥੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲੈ
ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ
ਲੁ ਕਾ ਿਦੱਤਾ। 7 ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਤਣ ਤੱਕ
ਗਏ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ
ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ।
8 ਉਹਨਾਂ

ਦੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਗਈ।
9 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ
ਦੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਿਪਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ। 10 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਸੁਕਾ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਸੀਹੋਨ
ਅਤੇ ਓਗ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਨ ਿਕਵੇਂ ਵਰਤਾਓ
ਕੀਤਾ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 11 ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ
ਮਨ ਿਪਘਲ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ
ਰਹੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 12 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਯਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਪੱਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਿਦਓ। 13 ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੇ
ਭਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖੋਗੇ
ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਓਗੇ। 14 ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਦੇਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਯਾ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗ।ੇ
15 ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਿਖੜਕੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 16 ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲ ਪੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਛੱਡੋ ਜਦ ਤੱਕ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੁੜਨ
ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। 17 ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ
ਬਰੀ ਹੋਵਾਂਗ।ੇ 18 ਵੇਖ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ
ਲਾਲ ਸੂਤ ਦੀ ਡੋਰੀ ਇਸ ਿਖੜਕੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਤੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਿਣਆਂ
ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰੀਂ। 19 ਤਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ
ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਿਵੱਚੋਂ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਉਸ
ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ
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ਕੋਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ
ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਦੱਸ ਦੇਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰੀ
ਹੋਵਾਂਗ।ੇ 21 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਲਾਲ ਸੂਤ
ਦੀ ਡੋਰੀ ਿਖੜਕੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਿਦੱਤੀ।
22 ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਰਹੇ
ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭੇ।
23 ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੋਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰ ਲੰ ਘ ਕੇ
ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। 24 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ
ਗਏ ਹਨ।

3
ਇਸਰਾਏਲੀ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਦਨ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਯਰਦਨ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉੱਥੇ ਠਿਹਰ ਗਏ l 2 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਲੰਘੇ।
3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਵੀ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ
ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ
ਚੱਿਲਓ। 4 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਮਣਤੀ ਦੇ ਦੋ ਕੁ
ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਥ* ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਨੂੰ ਿਜੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜਾਣੋ ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ।ੇ 5 ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਕੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਦਭੁੱਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 6 ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ।
7 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਨ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵੀ ਹਾਂ। 8 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ
ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਹੁਕਮ ਕਰ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ
ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਣਾ।
1 ਅਗਲੇ

9 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇੱਧਰ
ਆਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ 10 ਤਦ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਿਜਉਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਨਾਨੀਆਂ, ਿਹੱਤੀਆਂ,
ਿਹੱਵੀਆਂ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ, ਿਗਰਗਾਸ਼ੀਆਂ, ਅਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ।
11 ਵੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਯਰਦਨ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। 12 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਾਂ ਜਣੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ
ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਤ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਲਓ। 13 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਯਰਦਨ
ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ
ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਵਗਦੇ ਹਨ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਢੇਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
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14 ਤਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਲੋ ਕ ਆਪਿਣਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ
ਤੁਰੇ ਿਕ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇਅੱਗੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 15 ਜਦ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਯਰਦਨ ਤੱਕ ਆਏ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ
ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਰਦਨ ਦਾ ਦਿਰਆ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਆਪਿਣਆਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 16 ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੇ
ਪਾਣੀ ਆਦਾਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰਥਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਬਹੁਤ
ਦੂਰੋਂ ਠਿਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੇਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ
ਿਜਹੜੇ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਰਥਾਤ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵਿਹੰਦੇ
ਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘ।ੇ 17 ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ
ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ
ਪੈਰੀਂ ਖਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰ
ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਨਾ ਚੁੱਕੀ।

4
ਯਾਦਿਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਪੱਥਰ
ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ 2 ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ
ਚੁਣ ਲਵੋ, ਹਰੇਕ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ 3 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਿਜੱਥੇ ਜਾਜਕ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ
ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਿਜੱਥੇ ਅੱਜ ਿਦਨ
ਰਾਤ ਵਸੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4 ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਤ ਿਪੱਛੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਰਦਨ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ
ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਵੇ।
6 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛੇ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 7 ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖ-ੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ! ਜਦ ਉਹ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਲੰਿਘਆ ਤਾਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖ-ੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਪੱਥਰ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।
8 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨਾਲ
ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 9 ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਿਟਕੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਨੇ ਮ
ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਬਾਰਾਂ ਪੱਥਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹਨ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਜਕ ਿਜਹੜੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ
ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ
ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਜਹੜੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। 11 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਰ
ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਾਰ ਲੰਘੇ। 12 ਿਫਰ ਰਊਬੇਨੀ, ਗਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਗੋਤ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਆਖਣ
ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰ ਲੰਘ।ੇ 13 ਤਦ ਚਾਲੀ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਯੁੱਧ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ
ਲਈ ਪਾਰ ਲੰਘੇ। 14 ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
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ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮੂਸਾ ਕੋਲੋਂ
ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਿਤਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ
ਡਰਦੇ ਸਨ।
15 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 16 ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਹੁਕਮ ਕਰ ਿਕ ਉਹ ਯਰਦਨ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। 17 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। 18 ਤਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਜਦ ਉਹ ਜਾਜਕ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ ਯਰਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਟਕੀਆਂ ਤਾਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਕੰਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ। 19 ਤਦ ਲੋਕ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸਵੀਂ
ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਚੜਹ੍ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ
ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 20 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਪੱਥਰਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਿਲਆਏ ਸਨ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ
ਕੀਤਾ। 21 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਾਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਆਪਿਣਆਂ ਿਪਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ
ਿਕ ਇਹ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਿਕਉਂ ਹਨ। 22 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਾਇਓ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਇਸ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਪਾਰ
ਲੰਿਘਆ ਸੀ। 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘ
ਚੁੱਕੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘੇ। 24 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਿਕ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਡਰਦੇ ਿਰਹਾ ਕਰੋ।

5
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਮਨਾਉਣਾ
ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ
ਸਨ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ
ਸਨ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਯਰਦਨ ਦੇ
ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮਨ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਰਹੀ।
2 ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਚਕਮਕ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਬਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾ। 3 ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਚਕਮਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਲੜੀਆਂ ਦੇ ਿਟੱਬੇ ਕੋਲ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਕਰਾਈ। 4 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਜੋ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹ
ਨਰ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੋਂ ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। 5 ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ ਪਰ ਿਜੰਨੇ
ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰੋਂ
ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਵਖਾਲੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਰਥਾਤ
ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ। 7 ਿਜਹੜੇ
ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਠੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਸੁੰਨਤੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਰਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। 8 ਜਦ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਡੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਰਹੇ। 9 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ
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ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ
ਕਾਰਨ ਉਹ ਥਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਗਲਗਾਲ* ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
10 ਿਫਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਧਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ
ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ। 11 ਪਸਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਅਤੇ
ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਉਸੇ ਿਦਨ ਖਾਧੀ। 12 ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਫਰ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਸਾਲ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਖਾਧਾ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖੀਆਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਨੰ ਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈਂ ਜਾਂ
ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਵੱਲ?” 14 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ
ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ,” ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? 15 ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਆਪਣੀ
ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈਂ ਉਹ ਥਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ।
13

6
ਯਰੀਹੋ ਦਾ ਪਤਨ
1 ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਵੇਖ
ਮੈਂ ਯਰੀਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 3 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਛੇਆਂ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। 4 ਸਭ ਜਾਜਕ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਢੇ ਦੇ
ਿਸੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਤੁਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਸੱਤ ਵਾਰੀ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣ।
5 ਜਦ ਉਹ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਢੇ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੈ ਜੈ
ਕਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਪਰਜਾ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਸੱਧਾ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾਵੇਗਾ।
6 ਇਸ ਲਈ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਸੱਤ ਤੁਰੀਆਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। 7 ਿਫਰ ਉਸ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ ਅਤੇ
ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ।
8 ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਤਾਂ ਸੱਤ ਜਾਜਕ ਸੱਤ
ਤੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੀਆਂ
ਵਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ
ਸੀ। 9 ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ
ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਪੱਛਲੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ
ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦ ਉਹ ਜਾਂਦ-ੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ।
10 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾ ਗਜਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ
ਗੱਲ ਨਾ ਿਨੱਕਲੇ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ
ਆਖਾਂ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਓ। 11 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਰਹੇ।
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12 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਤੜਕੇ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਚੁੱਕ ਿਲਆ। 13 ਸੱਤ ਜਾਜਕ ਸੱਤ ਤੁਰੀਆਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਿਪੱਛਲੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੀਆਂ
ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 14 ਉਹ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਿਫਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਿਫਰੇ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਛੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ।
15 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਤੜਕੇ ਹੀ ਿਦਨ ਚੜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਘੁੰਮੇ। ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਿਦਨ
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ।ੇ 16 ਜਦ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! 17 ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਰਾਹਾਬ
ਵੇਸਵਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਨ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾਇਆ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਿਜਆ
ਸੀ। 18 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਿਖਓ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲਓ ਅਤੇ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦਓ।
19 ਸਾਰੀ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾਏ
ਜਾਣਗੇ। 20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੀਆਂ
ਵਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੀਆਂ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਿਡੱਗ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਸੱਧਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿੜਆ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ।
21 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਕੀ
ਮਨੁੱਖ, ਕੀ ਇਸਤਰੀ, ਕੀ ਜੁਆਨ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੀ ਬਲ਼ਦ, ਕੀ ਭੇਡ,
ਕੀ ਗਧਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।
22 ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ
ਖ਼ੋਜ ਕੱਢਣ ਗਏ ਸਨ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। 23 ਤਦ ਉਹ ਜੁਆਨ ਖੋਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ
ਰਾਹਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਨੱਕੜ
ਸੁੱਕੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਬਾਹਰ
ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ।
24 ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ ਸਾੜ
ਸੁੱਿਟਆ ਪਰ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤ।ੇ 25 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਰਾਹਾਬ ਵੇਸਵਾ ਦੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਣੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਨ ਜਾਨ ਬਚਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀ
ਖ਼ੋਜ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਲੁ ਕਾਇਆ ਸੀ।
26 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ
ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਿਫਰ ਬਣਾਏ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਾਪੀ
ਹੋਵੇ। ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ
ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲਾਵੇਗਾ ਤਦ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ
ਮਰੇਗਾ! 27 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਧੁੰਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਈ।

7
ਅਕਾਨ ਦਾ ਪਾਪ
ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਪਰਾਧ
ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰਹ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ, ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਕਰਮੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਆਕਾਨ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀ
1
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ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਭੜਿਕਆ।
2 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਅਈ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਬੈਤ-ਆਵਨ ਦੇ ਕੋਲ
ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਚੜਹ੍ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਉਤਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਕੱਢ ਿਲਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਗਏ ਅਤੇ ਅਈ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਕੱਢੀ। 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ
ਵਾਿਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਪਰ
ਕੇਵਲ ਦੋ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਈ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲੈਣ।
ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੀ
ਹਨ। 4 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਧਰ ਉਤਾਹਾਂ ਗਏ
ਅਤੇ ਅਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠ ਆਏ। 5 ਅਤੇ ਅਈ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਛੱਤੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਸਬਾਰੀਮ* ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਠਾੜ
ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਢੱਲ਼ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੋ
ਗਏ।
6 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਿਰਹਾ, ਉਹ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਿਣਆਂ ਿਸਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਧੂੜ ਪਾ ਲਈ। 7 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹਾਏ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਕੀ
ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ
ਿਕ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰਾਏਂ?
ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ
ਹੀ ਵੱਸੇ ਰਿਹੰਦੇ। 8 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਿਪੱਠ ਿਵਖਾਈ ਹੈ? 9 ਕਨਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ
ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ?
10 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਖਲੋ ! ਿਕਉਂ
ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਿਪਆ ਹੈਂ? 11 ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਿਜਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ,
ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਿਵੱਚ
ਰਲਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। 12 ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਿਪੱਠ ਿਵਖਾਈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ
ਨਾ ਕਰ ਸੁੱਟੋ। 13 ਉੱਠ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਾਵੇ
ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਿਹਰ ਨਾ ਸਕੋਗੇ
ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਾ ਿਦਓ।
14 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ੜੇ
ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਗੋਤ ਿਜਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਫੜਹ੍ੇਗਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ੜੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਮੂੰਹੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਫੜਹ੍ੇਗਾ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ੜੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਫੜਹ੍ੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨੇ ੜੇ ਆਵੇ। 15 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੋ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿੜਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਸਮੇਤ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
16 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਗੋਤਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਗੋਤ ਫਿੜਆ ਿਗਆ।
17 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਹੀਆਂ ਦਾ
ਕਬੀਲਾ ਫਿੜਆ ਿਗਆ। ਜ਼ਰਹੀ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
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ਕਰਕੇ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਬਦੀ ਫਿੜਆ ਿਗਆ। 18 ਉਸ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਜ਼ਰਹ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਜ਼ਬਦੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਆਕਾਨ ਫਿੜਆ ਿਗਆ। 19 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਕਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਡਆਈ† ਦੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੁ ਕਾ। 20 ਆਕਾਨ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਮੈਂ ਲੁ ੱਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਸ਼ਨਾਰ ਦੇਸ ਦਾ
ਸੋਹਣਾ ਚੋਗਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਲਾ ਤੋਲ
ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ
ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ।
22 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਖੋਜੀ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ
ਸੀ। 23 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 24 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸਣੇ ਜ਼ਰਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਚੋਗਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਬਲ਼ਦ, ਗਧੇ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਉਹ
ਦਾ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਕੋਰ ਦੀ ਘਾਟੀ
ਿਵੱਚ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਏ। 25 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਕਉਂ
ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ? ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਥਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ। 26 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ
ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈ; ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਆਕੋਰ‡ ਦੀ ਘਾਟੀ ਹੈ।
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ਏ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ
1 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ
ਮਨ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਯੋਿਧਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਅਤੇ ਅਈ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਅਈ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ , ਉਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ , ਉਹ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 2 ਤੂੰ
ਅਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਰੀਹੋ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੁ ੱਟ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੋਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਘਾਤ ਲਾ ਿਲਓ।
3 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਅਈ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੋਏ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਬੀਰ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। 4 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੀ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ। 5 ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ
ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨੱਕਲਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਭੱਜਾਂਗੇ। 6 ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣਗੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਣਗੇ
ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ। 7 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਘਾਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 8 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਸ਼ਿਹਰ
ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਓ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!
9 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ
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ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ ਅਈ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਅਈ ਦੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਪਰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ।
10 ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਈ ਵੱਲ
ਚਿੜਹ੍ਆ। 11 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਤਾਹਾਂ
ਗਏ, ਨੇ ੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਈ ਦੇ ਉੱਤਰ
ਵੱਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਅਈ ਦੀ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੱਡ
ਸੀ। 12 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ ਅਈ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਘਾਤ ਿਵੱਚ
ਿਬਠਾਇਆ। 13 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਘਾਤ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਪੱਛਮ
ਵੱਲ ਿਬਠਾਇਆ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉਸ ਰਾਤ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 14 ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਅਈ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ
ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ
ਹਨ। 15 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਜਾੜ
ਵੱਲ ਇਉਂ ਨੱਿਸਆ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
16 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਿਪੱਛਾ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। 17 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਈ ਅਤੇ
ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਕੀ ਨਾ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ
ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜ ਪਏ।
18 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਬਰਛੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਈ ਵੱਲ ਵਧਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ
ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਬਰਛੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ
ਵਧਾਇਆ। ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। 19 ਤਾਂ ਘਾਤ ਵਾਲੇ
ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਠੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਲਾ ਿਦੱਤੀ। 20 ਜਦ ਅਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਿਪੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉੱਠ ਿਰਹਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ
ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟ
ਪਏ। 21 ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਘਾਤ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।
22 ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੋ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਰਥਾਤ ਕੁਝ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇੱਧਰ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਿਰਆ
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ
ਿਦੱਤਾ। 23 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਈ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ।
24 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਈ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। 25 ਇਉਂ
ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ
ਅਰਥਾਤ ਅਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। 26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਰਛਾ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਦ
ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਅਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਨਾ ਕਰ
ਿਲਆ 27 ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਦਾ
ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੋਹ ਿਲਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। 28 ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਅਈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ
*
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ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਉਜਾੜ ਹੈ। 29 ਿਫਰ ਅਈ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗ
ਿਦੱਤਾ, ਜਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਿਗਆ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਿਰਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈ।
ਏਬਾਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਪਾਠ
ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਏਬਾਲ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈ। 31 ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ
ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਿਬਨਾਂ
ਤਰਾਸ਼ੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ
ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ। 32 ਉਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ
ਿਜਹ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। 33 ਅਤੇ ਸਾਰਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਨਆਈਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਖਲੋਤੇ
ਸਨ, ਨਾਲੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲੇ ਘਰ ਜੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਗਿਰੱਜ਼ੀਮ
ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਅੱਧ ਏਬਾਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਪਿਹਲਾਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 34 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਪੜ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੋਵੇਂ ਸੁਣਾਏ ਿਜਵੇਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। 35 ਜੋ ਕੁਝ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਉਹ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਹ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲੇ ਤੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਆਿਣਆਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ
ਸਨ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ।
30
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ਿਗਬਓਨੀਆਂ ਦਾ ਧੋਖਾ
1 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਹੱਤੀਆਂ, ਅਮੋਰੀਆਂ, ਕਨਾਨੀਆਂ,
ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ, ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ
ਿਜਹੜੇ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ* ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹਠਾੜ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ।
2 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
3 ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯਰੀਹੋ
ਅਤੇ ਅਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਬਣਾ ਬੈਠੇ† ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਹੰਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੂਣਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਧਆਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰਢ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਧ ਦੀਆਂ
ਮਸ਼ਕਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। 5 ਅਤੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਲਏ
ਅਤੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਤ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। 6 ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਲਗਾਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਆਏ
ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਨ। 7 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਿਹੱਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਿਕਵੇਂ ਬੰਨ ਲਈਏ? 8 ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? 9 ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਧੁੰਮ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾਲੇ
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ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ। 10 ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ
ਦੋਹਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਸਨ ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ
ਸੀਹੋਨ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਓਗ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ
ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਿਵੱਚ ਸਨ। 11 ਤਦ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਾਸ ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਬੰਨ। 12 ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਿਣਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਲਈ
ਸੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ
ਵੇਖੋ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਅਤੇ ਇਹ ਮਧ ਦੀਆਂ
ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ
ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ
ਨਾਲ ਹੰਢ ਗਏ ਹਨ। 14 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਤ
ਤੋਂ ਿਲਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਈ। 15 ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ।
16 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮ ਬੰਨਣ ਦੇ ਿਤੰਨ
ਿਦਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। 17 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਕੂਚ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਗਬਓਨ, ਕਫ਼ੀਰਾਹ, ਬਏਰੋਥ ਅਤੇ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ
ਸਨ। 18 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਿਰਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਭਾ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ
ਲੱਗ ਪਈ। 19 ਪਰ ਸਾਿਰਆਂ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਧੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। 20 ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਦੇਈਏ
ਮਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਹੁੰ ਦੇ ਨਾਲ ੋਧ ਆ ਪਵੇ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ। 21 ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ।
22 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਂ
ਜਦ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹੋ। 23 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੀ ਹੋ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਰਥਾਤ
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ। 24 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 25 ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ
ਵਰਤਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਕਰੋ। 26 ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਿਢਆ।
27 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਾ ਲਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਉਸੇ ਥਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ।

10
ਅਮੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਜਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਦੋਨੀ ਸਦਕ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਅਈ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ, ਉਹ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ
ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸੇ
1
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ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਿਕਵੇਂ ਿਗਬਓਨ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 2 ਤਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਗਬਓਨ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। 3 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਦੋਨੀ
ਸਦਕ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਹਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਰਮੂਥ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਾਮ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਗਲੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਬੀਰ
ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ 4 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਗਬਓਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। 5 ਤਾਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ
ਰਾਿਜਆਂ ਅਰਥਾਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਯਰਮੂਥ
ਦੇ ਰਾਜੇ, ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਅਗਲੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਗਬਓਨ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ।
6 ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਿਗਲਗਾਲ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਨਾ
ਹਟਾਵੀਂ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। 7 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨਾਲੇ
ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਿਗਲਗਾਲ ਤੋਂ ਚੜਹ੍ੇ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਨਾ
ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 9 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਿਗਲਗਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ
ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੇਕਾਹ ਅਤੇ
ਮੱਕੇਦਾਹ ਤੱਕ ਮਾਰਦਾ ਿਗਆ। 11 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੋਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਅਜ਼ੇਕਾਹ ਤੱਕ ਇਉਂ
ਸੁੱਟੇ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਿਜਹੜੇ ਗਿੜਆਂ ਨਾਲ ਮਰੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ।
12 ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ
ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਹੇ ਸੂਰਜ, ਿਗਬਓਨ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਹੇ ਚੰਦਰਮਾ,
ਅੱਯਾਲੋਨ ਦੀ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਠਿਹਿਰਆ ਰਿਹ”
13 ਤਦ ਸੂਰਜ ਠਿਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ,
ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਾ ਿਲਆ।
ਕੀ ਇਹ ਯਾਸ਼ਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ? ਸੋ
ਸੂਰਜ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਦਹਾੜੀ ਡੁੱਬਣ
ਦੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। 14 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਿਪੱਛੇ ਅਿਜਹਾ ਿਦਨ ਕਦੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਲਿੜਆ।
15 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਲਗਾਲ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ।
ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਇਹ ਪੰਜ ਰਾਜੇ ਨੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਮੱਕੇਦਾਹ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਲੁ ਕੇ। 17 ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਪੰਜ ਰਾਜੇ
ਲੱਭ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਕੇਦਾਹ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। 18 ਤਾਂ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ
ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ
ਿਦਓ। 19 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਇਓ, ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਨਾ ਿਦਓ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
16 ਪਰ
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ਹੈ। 20 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਵੜੇ। 21 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਮੱਕੇਦਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਨਾਲ
ਮੁੜ ਪਏ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਿਕਸੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ
ਖੋਿਲਆ।
22 ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਗੁਫ਼ਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। 23 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ
ਅਰਥਾਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਯਰਮੂਥ ਦਾ
ਰਾਜਾ, ਲਾਕੀਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅਗਲੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ। 24 ਿਫਰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ
ਆਏ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ
ਯੋਿਧਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਿਖਆ,
ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਰੱਖੋ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ। 25 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਨਾ
ਘਬਰਾਓ। ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਕਰੇਗਾ। 26 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ
ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਰਹੇ। 27 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਹ
ਲੁ ਕੇ ਸਨ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ
ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੀ ਹਨ।
ਅਮੋਰੀ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਿਜੱਤ
28 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਮੱਕੇਦਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੱਕੇਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
29 ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇਦਾਹ
ਤੋਂ ਿਲਬਨਾਹ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਿਲਬਨਾਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। 30 ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ
ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਹ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਨਾ
ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਰੀਹੋ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
31 ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਲਬਨਾਹ
ਤੋਂ ਲਾਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। 32 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲਾਕੀਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਿਲਬਨਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
33 ਤਦ ਗਜ਼ਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਰਾਮ ਉਤਾਹਾਂ ਲਾਕੀਸ਼ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਿਰਹਾ।
34 ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਕੀਸ਼
ਦੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਅਗਲੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। 35 ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ
ਉਹ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਲਾਕੀਸ਼
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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36 ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਅਗਲੋ ਨ
ਤੋਂ ਹਬਰੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ।
37 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ
ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਿਜਵੇਂ ਉਸ
ਅਗਲੋਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ
ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ।
38 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦਬੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। 39 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ
ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ। ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਅਤੇ
ਿਲਬਨਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਦਬੀਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
40 ਇਉਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ,
ਦੱਖਣ, ਬੇਟ, ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਦਾ
ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 41 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇ ਆ
ਤੋਂ ਅੱਜ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਗਬਓਨ ਤੱਕ ਨਾਸ
ਕੀਤਾ। 42 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਜੱਤ ਿਲਆ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਲਿੜਆ।
43 ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਲਗਾਲ
ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ।
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ਰਾਜਾ ਯਾਬੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੁਆਰਾ
ਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ
1 ਜਦ ਹਾਸੋਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਾਬੀਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਮਾਦੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯੋਬਾਬ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਰੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਾਫ਼ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ। 2 ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਤਰ
ਵੱਲ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਕੰਨਰਥ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਬੇਟ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲਿਹੰਦੇ ਵੱਲ ਦੋਰ ਦੀਆਂ ਉਿਚਆਈਆਂ ਿਵੱਚ
ਸਨ। 3 ਨਾਲੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਨ ਅਤੇ
ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਹੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਿਹੱਵੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਹਰਮੋਨ ਦੇ
ਹੇਠ ਿਮਸਪਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸਨ। 4 ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੀਆਂ। ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂੰ ਸਨ ਨਾਲੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨ। 5 ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੋਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
ਕਰਨ।
6 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਲਕੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾ ਿਦਆਂਗਾ! ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਵੱਢੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਨਾਲ ਸਾੜੇਂਗਾ। 7 ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੇਰੋਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣ
ਪਏ। 8 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੀਦੋਨ ਤੱਕ ਅਤੇ
ਿਮਸਰਫ਼ੋਥ-ਮਇਮ ਅਤੇ ਿਮਸਪੇਹ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ। 9 ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਿਦਆਂ
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ਘੋਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।
10 ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਸੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਾਸੋਰ
ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ।
11 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਨ ਤਲਵਾਰ
ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਕੋਈ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਸੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ। 12 ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ
ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 13 ਇਕੱਲੇ ਹਾਸੋਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਿਜਹ
ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਨਾ ਸਾਿੜਆ।
14 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁ ੱਟ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੋਹ ਲਏ ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ
ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਿਲਆ।
ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਣੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ। 15 ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੁਆਰਾ ਿਜੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ
ਤਰਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਲੈ ਿਲਆ ਅਰਥਾਤ
ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ, ਸਾਰਾ ਦੱਖਣ, ਗੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ, ਬੇਟ, ਮੈਦਾਨ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟ। 17 ਹਾਲਾਕ ਨਾਮੀ
ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸੇਈਰ ਵੱਲ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਬਆਲ ਗਾਦ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ
ਲਬਾਨਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 18 ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।
19 ਿਹੱਵੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਿਜਹੜੇ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਰ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਿਜੱਤ ਿਲਆ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਠਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਯਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ।
21 ਿਫਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਨਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ
ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਰਥਾਤ ਹਬਰੋਨ, ਦਬੀਰ, ਅਨਾਬ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ
ਤੋਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ
ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ। 22 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਨਾਕੀ ਬਾਕੀ
ਨਾ ਿਰਹਾ, ਕੇਵਲ ਅੱਜ਼ਾਹ, ਗਥ ਅਤੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬਾਕੀ
ਰਿਹ ਗਏ। 23 ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਲੈ ਿਲਆ ਿਜਵੇਂ
ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਖ਼
ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਿਮਿਲਆ।
16 ਇਸ

12
ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਏ ਗਏ ਰਾਜੇ
1 ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ
ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਹ੍ਦੇ
ਪਾਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਰਥਾਤ ਅਰਨਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਹਰਮੋਨ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। 2 ਸੀਹੋਨ
ਅਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਜਹੜਾ ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰੋਏਰ
ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਅਰਨਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਤੋਂ ਅੱਧ ਯਬੋਕ ਨਦੀ ਤੱਕ ਿਜਹੜੀ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। 3 ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਿਕੰਨਰਥ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ
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ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਖਾਰਾ
ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਬੈਤ ਯਿਸ਼ਮੋਥ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ
ਿਪਸਗਾਹ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਹੇਠ 4 ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਦੀ ਹੱਦ
ਿਜਹੜਾ ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਬਕੀਏ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅਦਰਈ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ। 5 ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਲਕਾਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਗਸ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਆਕਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ
ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਅੱਧ ਿਜਹੜਾ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਸੀਹੋਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਦੱਤਾ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਏ ਗਏ ਰਾਜੇ
ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਬਆਲ ਗਾਦ ਤੋਂ
ਿਜਹੜਾ ਲਬਾਨਨ ਦੀ ਦੂਣ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਕ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ
ਸੇਈਰ ਵੱਲ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ ਮਾਿਰਆ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 8 ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ, ਬੇਟ ਿਵੱਚ, ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ, ਢਾਲਾਂ ਿਵੱਚ,
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ, ਿਹੱਤੀ, ਅਮੋਰੀ, ਕਨਾਨੀ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ,
ਿਹੱਵੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ। 9 ਯਰੀਹੋ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਅਈ ਦਾ ਿਜਹੜਾ
ਬੈਤਏਲ ਕੋਲ ਹੈ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, 10 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਹਬਰੋਨ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ 11 ਯਰਮੂਥ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਲਾਕੀਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ
12 ਅਗਲੋ ਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਗਜ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ 13 ਦਬੀਰ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਗਦਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ 14 ਹਾਰਮਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ,
ਅਰਾਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ 15 ਿਲਬਨਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਅਦੁੱਲਾਮ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਇੱਕ 16 ਮੱਕੇਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਬੈਤਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ
17 ਤੱਪੂਆਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਹੇਫ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ 18 ਅਫੇਕ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਲੱਸ਼ਾਰੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ 19 ਮਾਦੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ,
ਹਾਸੋਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ 20 ਿਸ਼ਮਰੋਨ ਮਰੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਅਕਸ਼ਾਫ਼
ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ 21 ਤਆਨਾਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਮਿਗੱਦੋ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ
22 ਕਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਕਰਮਲ ਿਵੱਚ ਯਾਕਨੁਆਮ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਇੱਕ 23 ਦੋਰ ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਦੋਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਿਗਲਗਾਲ
ਿਵੱਚ ਗੋਿਯਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ 24 ਿਤਰਸਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ। ਸਾਰੇ
ਰਾਜੇ ਇਕੱਤੀ ਸਨ।
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ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜ
1 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। 2 ਬਾਕੀ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਸ਼ੂਰੀਆਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ 3 ਸੀਹੋਰ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਿਮਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਕਰੋਨ ਦੀ ਹੱਦ
ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਿਜਹੜਾ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਦਾਰ ਅਰਥਾਤ ਅੱਜ਼ੀਆਂ, ਅਸ਼ਦੋਦੀਆਂ,
ਅਸ਼ਕਲੋਨੀਆਂ, ਿਗੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਰੋਨੀਆਂ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਅੱਵੀਆਂ ਦੇ
4 ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਅਤੇ ਮਆਰਾਹ ਿਜਹੜਾ
ਸੀਦੋਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਫੇਕ ਤੱਕ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। 5 ਅਤੇ
ਿਗਬਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲਬਾਨਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਹ੍ਦੀ ਵੱਲ
ਬਆਲ ਗਾਦ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਹਰਮੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਹੇਠ ਹੈ ਹਮਾਥ ਦੇ ਰਾਹ
ਤੱਕ। 6 ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਲਬਾਨਨ ਤੋਂ ਿਮਸਰਫ਼ੋਥ-ਮਇਮ
ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਸੀਦੋਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ। ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਿਮਲਖ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ
ਦੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 7 ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਂ
ਗੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਲਈ ਿਮਲਖ਼ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੀਂ।
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਮਲਖ਼
ਿਜਹੜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਚੜਹ੍ਦੀ ਵੱਲ ਿਦੱਤੀ ਸੀ
8 ਉਹ
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ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
9 ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਅਰਨਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜਾ ਵਾਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਦਬਾ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਮੈਦਾਨ ਦੀਬੋਨ ਤੱਕ 10 ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜਾ ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ
ਤੱਕ 11 ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਗਸ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਆਕਾਥੀਆਂ ਦੀ
ਹੱਦ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਸ਼ਾਨ ਸਲਕਾਹ ਤੱਕ
12 ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਓਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਿਜਹੜਾ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ
ਅਦਰਈ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬਚ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 13 ਤਾਂ
ਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਗਸ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਆਕਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਿਢਆ
ਪਰ ਗਸ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮਆਕਾਥੀ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 14 ਕੇਵਲ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਉਹ ਦਾ ਭਾਗ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਸੀ।
ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ। 16 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ
ਅਰਨਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜਾ ਵਾਦੀ ਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਦਬਾ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ 17 ਹਸ਼ਬੋਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਉਪਰਲੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਦੀਬੋਨ
ਅਤੇ ਬਾਮੋਥ-ਬਆਲ ਅਤੇ ਬੈਤ ਬਆਲ ਮਓਨ 18 ਅਤੇ ਯਹਾਸ ਅਤੇ
ਕਦੇਮੋਥ ਅਤੇ ਮੇਫ਼ਾਅਥ 19 ਅਤੇ ਿਕਰਯਾਤਾਇਮ ਅਤੇ ਿਸਬਮਾਹ ਅਤੇ
ਸਰਬ-ਸ਼ਹਰ ਿਜਹੜਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਹੈ। 20 ਅਤੇ ਬੈਤ ਪਓਰ
ਅਤੇ ਿਪਸਗਾਹ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਤ ਯਿਸ਼ਮੋਥ 21 ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ
ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਰਾਜ ਿਜਹੜਾ ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਿਮਦਯਾਨ, ਅੱਵੀ, ਰਕਮ, ਸੂਰ, ਹੂਰ ਅਤੇ ਰਬਾ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਜਹੜੇ ਸੀਹੋਨ ਦੇ ਸਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ
ਮਾਿਰਆ ਸੀ। 22 ਉਸ ਫ਼ਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ
ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਵੱਿਢਆ। 23 ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਯਰਦਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਹੱਦ
ਸੀ। ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਸਣੇ ਸੀ।
15

ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਗਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 25 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ
ਯਾਜ਼ੇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ
ਦੇਸ ਅਰੋਏਰ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਰੱਬਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। 26 ਅਤੇ ਹਸ਼ਬੋਨ ਤੋਂ
ਰਾਮਥ ਿਮਸਪੇਹ ਅਤੇ ਬਟੋਨੀਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਹਨਇਮ ਤੋਂ ਦਬੀਰ ਦੀ
ਹੱਦ ਤੱਕ। 27 ਅਤੇ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਬੈਤ ਹਾਰਾਮ ਅਤੇ ਬੈਤ ਿਨਮਰਾਹ ਅਤੇ
ਸੁੱਕੋਥ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ੋਨ ਅਰਥਾਤ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦਾ ਬਾਕੀ
ਰਾਜ ਿਜਹ ਦੀ ਹੱਦ ਯਰਦਨ ਸੀ ਿਕੰਨਰਥ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ
ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ 28 ਇਹ ਗਾਦੀਆਂ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ, ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਸਣੇ ਸੀ।
24

ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਭਾਗ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਿਮਲਖ਼ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸੀ। 30 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਹਨਇਮ ਤੋਂ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰਾ
ਬਾਸ਼ਾਨ, ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯਾਈਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਿਜਹੜੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਸਨ ਸੱਠ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ। 31 ਅਤੇ
ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਅੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅਦਰਈ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ
ਓਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ
ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ। 32 ਇਹ ਉਹ ਿਮਲਖਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੋਆਬ
ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੰਡੀਆਂ।
33 ਪਰ ਲੇ ਵੀ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ
29 ਮੂਸਾ ਨੇ
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ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬੋਿਲਆ ਸੀ।

14

ਯਰਦਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ
1 ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮਲਖਾਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਨ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ, ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ
ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਖ਼ ਿਵੱਚ
ਵੰਡੀਆਂ। 2 ਅਤੇ ਗੁਿਣਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਖ਼ ਿਦੱਤੀ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਢਾਈ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਖ਼ ਿਦੱਤੀ
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਖ਼ ਨਾ ਿਦੱਤੀ। 4 ਯੂਸੁਫ਼
ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਦੋ ਗੋਤ ਸਨ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਕੇਵਲ ਵੱਸਣ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਿਦੱਤੀ। 5 ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਲਆ।
ਹਬਰੋਨ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਤਦ ਯਹੂਦੀ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ
ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਕਿਨੱਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇ ਆ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। 7 ਮੈਂ
ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੇਸ਼ਬਰਨੇ ਆ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ ਦਾ ਖ਼ੋਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। 8 ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਾਹਾਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਾ ਿਰਹਾ।
9 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਿਜੱਥੋਂ
ਦੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਨ
ਸਦਾ ਦੀ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਾ
ਿਰਹਾ ਹੈਂ। 10 ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉਜਾੜ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਦੀ ਤੁਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਚਾਸੀਆਂ ਸਾਲਾਂ
ਦਾ ਹਾਂ। 11 ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾਂ ਬਲਵੰਤ ਹਾਂ ਿਜੰਨਾਂ ਉਸ ਿਦਨ ਸੀ ਜਦ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਮੇਰਾ ਬਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ।
12 ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਦੇ ਿਜਹ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸੇ ਿਦਨ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਅਨਾਕੀ ਉੱਥੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ! ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਾਂ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਚਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ।
13 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਹਬਰੋਨ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 14 ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਹਬਰੋਨ ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਕਿਨੱਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ
ਿਰਹਾ। 15 ਅਤੇ ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਿਕਰਯਥ-ਅਰਬਾ
ਸੀ, ਉਹ ਅਰਬਾ ਅਨਾਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਿਫਰ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਿਮਿਲਆ।
6

15
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਦੋਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸੀਨ ਦੇ ਉਜਾੜ ਤੱਕ
ਿਜਹੜੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। 2 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ ਖਾਰੇ
1 ਯਹੂਦੀਆਂ
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ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ
ਹੈ। 3 ਉਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਕਰਾਬੀਮ ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਸੀਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇ ਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ
ਜਾ ਕੇ ਹਸਰੋਨ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਦਾਰ ਵੱਲ ਚੜਹ੍ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਕਾ
ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਸੀ। 4 ਅਸਮੋਨ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ। 5 ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਯਰਦਨ
ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਸਰੇ ਦੀ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਸੀ। 6 ਉਹ ਹੱਦ ਬੈਤ ਹਗਲਾਹ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ ਕੇ
ਬੈਤ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਉਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਰਊਬੇਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੋਹਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ੀ। 7 ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਦ ਆਕੋਰ ਦੀ
ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਦਬੀਰ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ ਗਈ ਅਤੇ ਉਤਰ ਵੱਲ ਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ
ਮੁੜੀ ਿਜਹੜਾ ਅੱਦੁਮੀਮ ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ
ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਏਨ-ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਏਨ-ਰੋਗੇਲ ਤੱਕ ਸੀ। 8 ਤਾਂ ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਦ ਿਹੰਨਮ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਥਾਣੀ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚੜਹ੍
ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ
ਤੱਕ ਚੜਹ੍ੀ ਿਜਹੜੀ ਲਿਹੰਦੇ ਵੱਲ ਿਹੰਨਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੋ ਰਫ਼ਾਈਮ ਦੀ ਖੱਡ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। 9 ਤਾਂ
ਉਹ ਹੱਦ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਤੋਆਹ ਦੇ ਸੋਤੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ
ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅਫਰੋਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਿਫਰ ਉਹ
ਹੱਦ ਬਆਲਾਹ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ। 10 ਿਫਰ
ਉਹ ਹੱਦ ਬਆਲਾਹ ਤੋਂ ਲਿਹੰਦੇ ਵੱਲ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਮੁੜੀ ਅਤੇ
ਯਾਰੀਮ ਪਰਬਤ ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਤੱਕ ਉਤਰ ਵੱਲ ਲੰਘੀ ਿਜਹੜਾ
ਕਸਾਲੋਨ ਹੈ। ਿਫਰ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਿਤਮਨਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ
ਲੰਘੀ। 11 ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਦ ਅਕਰੋਨ ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਤੱਕ ਉਤਰ ਵੱਲ
ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਿਸਕਰੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬਆਲਾਹ ਪਰਬਤ
ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਯਬਨੇ ਲ ਕੋਲ ਜਾ ਿਨੱਕਲੀ। ਉਸ ਹੱਦ ਦਾ ਫੈਲਾਓ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀ। 12 ਪੱਛਮ ਹੱਦ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਸੀ।
ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਹਬਰੋਨ ਅਤੇ ਦਬੀਰ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਿਨਆਂਈ 1:11-15
13 ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇ ਬ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਭਾਗ
ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਿਕਰਯਥ-ਅਰਬਾ ਿਜਹੜਾ ਹਬਰੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾ
ਅਨਾਕ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। 14 ਤਾਂ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਨਾਕ ਦੇ ਿਤੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੇਸ਼ਈ, ਅਹੀਮਾਨ ਅਤੇ ਤਲਮਈ ਅਨਾਕ ਦੀ
ਅੰਸ ਨੂੰ 15 ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨੇ ਦਬੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਦਬੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਰਯਥ-ਸੇਫ਼ਰ ਸੀ। 16 ਤਦ ਕਾਲੇਬ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਿਕਰਯਥ-ਸੇਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਜੱਤ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਕਸਾਹ ਿਵਆਹ ਿਦਆਂਗਾ।
17 ਕਾਲੇ ਬ ਦੇ ਭਰਾ ਕਨਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਥਨੀਏਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ
ਿਲਆ ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਅਕਸਾਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੀ।
18 ਿਫਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ।ੇ ਜਦ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਤਦ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਕੀ
ਮੰਗਦੀ ਹੈਂ? 19 ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ
ਵੀ ਿਦਉ। ਤਦ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੋਤੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸੋਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ
ਿਦੱਤੇ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਨਗਰ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
21 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਦੋਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਖਣ
ਵੱਲ ਇਹ ਹਨ - ਕਬਸਏਲ ਅਤੇ ਏਦਰ ਅਤੇ ਯਾਗੂਰ 22 ਅਤੇ ਕੀਨਾਹ
20 ਇਹ
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ਅਤੇ ਦੀਮੋਨਾਹ ਅਤੇ ਅਦਾਦਾਹ 23 ਅਤੇ ਕਦਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਸੋਰ ਅਤੇ
ਿਯਥਨਾਨ 24 ਜ਼ੀਫ਼ ਅਤੇ ਤਲਮ ਅਤੇ ਬਆਲੋਥ 25 ਅਤੇ ਹਾਸੋਰ
ਹੱਦਤਾਹ ਅਤੇ ਕਰੀਯੋਥ ਹਸਰੋਨ ਿਜਹੜਾ ਹਾਸੋਰ ਹੈ 26 ਅਮਾਮ ਅਤੇ
ਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਮੋਲਾਦਾਹ 27 ਅਤੇ ਹਸਰ ਗੱਦਾਹ ਅਤੇ ਹਸ਼ਮੋਨ ਅਤੇ ਬੈਤਪਾਲਟ 28 ਅਤੇ ਹਸਰਸ਼ੂਆਲ ਅਤੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਅਤੇ ਿਬਜ਼ਯੋਥਯਾਹ
29 ਬਆਲਾਹ ਅਤੇ ਇੱਯੀਮ ਅਤੇ ਆਸਮ 30 ਅਤੇ ਅਲਤੋਲਦ ਅਤੇ
ਕਸੀਲ ਅਤੇ ਹਾਰਮਾਹ 31 ਅਤੇ ਿਸਕਲਗ ਅਤੇ ਮਦਮੰਨਾਹ ਅਤੇ
ਸਨਸੰਨਾਹ 32 ਅਤੇ ਲਬਾਓਥ ਅਤੇ ਿਸ਼ਲਹੀਮ ਅਤੇ ਆਇਨ ਅਤੇ
ਿਰੰਮੋਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਨੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ।
33 ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਅਸ਼ਤਾਓਲ ਅਤੇ ਜੋਰਾਹ ਅਤੇ ਅਸ਼ਨਾਹ 34 ਅਤੇ
ਜ਼ਾਨਅਹ ਅਤੇ ਏਨ-ਗੱਨੀਮ, ਤੱਪੂਆਹ ਅਤੇ ਏਨਾਮ 35 ਯਰਮੂਥ
ਅਤੇ ਅਦੁੱਲਾਮ, ਸੋਕੋਹ ਅਤੇ ਅਜ਼ੇਕਾਹ 36 ਅਤੇ ਸ਼ਅਰਿਯਮ ਅਤੇ
ਅਦੀਯਿਮਥ ਅਤੇ ਗਦੇਰਾਹ ਅਤੇ ਗਦੇਰੋਥਿਯਮ। ਚੌਦਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ।
37 ਸਨਾਨ ਅਤੇ ਹਾਦਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਿਮਗਦਲ ਗਾਦ 38 ਅਤੇ
ਿਦਲਾਨ ਅਤੇ ਿਮਸਪੇਹ ਅਤੇ ਯਾਕਥਏਲ 39 ਲਾਕੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਸਕਥ
ਅਤੇ ਅਗਲੋਨ 40 ਅਤੇ ਕੱਬੋਨ, ਲਹਮਾਸ ਅਤੇ ਿਕਥਲੀਸ਼ 41 ਅਤੇ
ਗਦੇਰੋਥ, ਬੈਤ ਦਾਗੋਨ ਅਤੇ ਨਅਮਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੇਦਾਹ। ਸੋਲਾਂ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ।
42 ਿਲਬਨਾਹ ਅਤੇ ਅਥਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਨ 43 ਅਤੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ
ਅਤੇ ਅਸ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਨਸੀਬ 44 ਅਤੇ ਕਈਲਾਹ ਅਤੇ ਅਕਜ਼ੀਬ ਅਤੇ
ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ। ਨੌਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ।
45 ਅਕਰੋਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪੰਡ 46 ਅਕਰੋਨ
ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਪੰਡ।
47 ਅਸ਼ਦੋਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪੰਡ। ਅੱਜ਼ਾਹ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਿਮਸਰ ਦੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੱਕ।
48 ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮੀਰ ਅਤੇ ਯੱਤੀਰ ਅਤੇ ਸੋਕੋਹ
49 ਅਤੇ ਦੰਨਾਹ ਅਤੇ ਿਕਰਯਥ-ਸੰਨਾਹ ਿਜਹੜਾ ਦਬੀਰ ਹੈ। 50 ਅਤੇ
ਅਨਾਬ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਮੋਹ ਅਤੇ ਅਨੀਮ 51 ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਲੋਨ
ਅਤੇ ਿਗਲੋਹ ਿਗਆਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ।
52 ਅਰਾਬ ਅਤੇ ਦੂਮਾਹ ਅਸ਼ਾਨ 53 ਅਤੇ ਯਾਨੀਮ ਅਤੇ ਬੈਤ
ਤੱਪੂਆਹ ਅਤੇ ਅਫੇਕਾਹ 54 ਅਤੇ ਹੁਮਤਾਹ ਅਤੇ ਿਕਰਯਥ-ਅਰਬਾ
ਿਜਹੜਾ ਹਬਰੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਓਰ। ਨੌਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ।
55 ਮਾਓਨ ਕਰਮਲ ਅਤੇ ਜ਼ੀਫ ਅਤੇ ਯੁੱਤਾਹ 56 ਅਤੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ
ਅਤੇ ਯਾਕਦਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਾਨਅਹ 57 ਕਿਯਨ ਿਗਬਆਹ ਅਤੇ
ਿਤਮਨਾਹ। ਦਸ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ।
58 ਹਲਹੂਲ ਬੈਤ ਸੂਰ ਅਤੇ ਗਦੋਰ 59 ਅਤੇ ਮਅਰਾਥ ਅਤੇ ਬੈਤ
ਅਨਥ ਅਤੇ ਅਲਤਕੋਨ। ਛੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ।
60 ਿਕਰਯਥ-ਬਆਲ ਿਜਹੜਾ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬਾਹ।
ਦੋ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ।
61 ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਬੈਤ ਅਰਾਬਾਹ ਿਮੱਦੀਨ ਅਤੇ ਸਕਾਕਾਹ 62 ਅਤੇ
ਿਨਬਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਲੂ ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਏਨ-ਗਦੀ। ਛੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ।
63 ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਬੂਸੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਯਹੂਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
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ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
1 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਪਆ ਿਕ ਉਹ ਯਰਦਨ
ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ ਅਰਥਾਤ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਜਾੜ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਬੈਤਏਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ। 2 ਿਫਰ
ਬੈਤਏਲ ਤੋਂ ਲੂ ਜ਼ ਨੂੰ ਗਈ ਅਤੇ ਅਰਕੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘ ਕੇ ਅਟਾਰੋਥ
ਨੂੰ ਗਈ। 3 ਿਫਰ ਲਿਹੰਦੇ ਵੱਲ ਯਫਲੇਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਲੋਂ ਹੇਠਲੇ
ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਗਜ਼ਰ ਤੱਕ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੈਲਾਓ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀ। 4 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਅੰਸ ਨੇ ਅਰਥਾਤ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਿਮਲਖ਼ ਲੈ ਲਈ।
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ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਦੀ ਅੰਸ ਦੀ ਹੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਟਾਰੋਥ ਅੱਦਾਰ
ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਤੱਕ ਸੀ। 6 ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ
ਿਮਕਮਥਾਥ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤਅਨਥ ਸ਼ੀਲੋਹ
ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਯਾਨਹਾਹ ਦੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੀ
ਲੰਘੀ। 7 ਅਤੇ ਯਾਨਹਾਹ ਤੋਂ ਅਟਾਰੋਥ ਅਤੇ ਨਆਰਾਥ ਵੱਲ ਉਤਰੀ
ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਗਈ। 8 ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਪੱਛਮ
ਵੱਲ ਤੱਪੂਆਹ ਤੋਂ ਕਾਨਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀ। 9 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਅੰਸ ਲਈ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਅੰਸ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ ਅਰਥਾਤ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ। 10 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਾਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਗਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕੱਿਢਆ ਪਰ ਉਹ ਕਨਾਨੀ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਬਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ।
5 ਇਫ਼ਰਾਈਮ
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ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਭਾਗ ਇਹ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼
ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਸੀ, ਮਾਕੀਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਅਤੇ
ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਯੋਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ
ਿਮਲੇ। 2 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਅੰਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਅਬੀਅਜ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ, ਹੇਲਕ
ਦੀ ਅੰਸ, ਅਸਰੀਏਲ ਦੀ ਅੰਸ, ਸ਼ਕਮ ਦੀ ਅੰਸ, ਹੇਫ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ ਅਤੇ
ਸ਼ਮੀਦਾ ਦੀ ਅੰਸ ਲਈ। ਇਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪੁਰਖ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ। 3 ਪਰ ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੇ ਿਜਸ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੇਫ਼ਰ, ਦਾਦਾ ਿਗਲਆਦ, ਪੜਦਾਦਾ ਮਾਕੀਰ ਅਤੇ ਨਕੜ
ਦਾਦਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਧੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਸਨ ਮਹਲਾਹ, ਨਆਹ, ਹਾਗਲਾਹ, ਿਮਲਕਾਹ
ਅਤੇ ਿਤਰਸਾਹ। 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੂਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲੇ ਸੋ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਿਚਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਦੱਤਾ। 5 ਅਤੇ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੂੰ ਦਸ ਿਹੱਸੇ ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਜਹੜੇ
ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਨ ਿਮਲੇ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਦੇਸ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ
ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੀ।
7 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਆਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਿਮਕਮਥਾਥ ਤੱਕ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ ਸੱਜੇ ਪਾਿਸਓਂ ਏਨ-ਤੱਪੂਆਹ ਦੇ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਲੰਘੀ। 8 ਤੱਪੂਆਹ ਦਾ ਦੇਸ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਸੀ ਪਰ
ਤੱਪੂਆਹ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਲ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। 9 ਿਫਰ
ਉਹ ਹੱਦ ਕਾਨਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ
ਉਤਰੀ। ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾਦੀ ਦੇ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀ। 10 ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਲਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਤਰ ਵੱਲ ਆਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਨਾਲ
ਜਾ ਿਮਲੀਆਂ। 11 ਮਨੱਸ਼ਹ ਲਈ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਿਵੱਚ ਆਸ਼ੇਰ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਸੀ, ਬੈਤ ਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਿਯਬਲਾਮ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਬਸਤੀਆਂ, ਦੋਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਏਨ-ਦੋਰ ਦੇ
ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਤਆਨਾਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਮਿਗੱਦੋ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ
ਅਰਥਾਤ ਿਤੰਨੇ ਉਿਚਆਈਆਂ। 12 ਪਰ ਮਨੱਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ
ਵੱਸੇ ਰਹੇ। 13 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ
1 ਮਨੱਸ਼ਹ
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ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਿਢਆ।
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਮਲਖ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਿਦੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
15 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ
ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਥਾਂ ਬਣਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਪਰਬਤ ਤੰਗ ਹੈ। 16 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਪਰਬਤ ਸਾਡੇ ਵੱਸਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਕਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਿਜਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੱਥ
ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਿਜਹੜੇ ਬੈਤ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਹਨ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਿਜਹੜੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਹਨ। 17 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਡੇ
ਬਲਵੰਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਪਰ
ਪਰਬਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਢੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦਓਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਤਕੜੇ ਵੀ ਹਨ।
14 ਤਦ

18
ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦੇਸ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ
1 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਸ਼ੀਲੋ ਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ,
ਉੱਥੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਿਗਆ। 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਗੋਤਾਂ ਬਾਕੀ
ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। 3 ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਕਰੋਂਗ?ੇ 4 ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ
ਗੋਤ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਠਿਹਰਾਓ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਫਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮਲਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ
ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਿਫਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। 5 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਿਹੱਿਸਆਂ
ਿਵੱਚ ਵੰਡਣ। ਯਹੂਦਾਹ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਕੋਲ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਕੋਲ ਉਤਰ ਵੱਲ ਖੜਹ੍ਾ ਰਹੇ। 6 ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਥੇ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਐਥੇ ਿਹੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। 7 ਪਰ ਲੇਵੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਾਜਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਹੈ ਅਤੇ
ਗਾਦ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਮਲਖ਼ ਨੂੰ
ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
8 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਿਫਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਿਫਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਪਾਵਾਂਗਾ।
9 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰ ਘੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਂ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਸ਼ੀਲੋਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਮੁੜ ਆਏ। 10 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ।
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਦੀ ਹੱਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼
11
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ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਨੱਕਲੀ। 12 ਉਤਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ
ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਉਤਰ ਵੱਲ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਉਿਚਆਈ
ਨੂੰ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੜਹ੍ੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਫੈਲਾਓ ਬੈਤ-ਆਵਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਤੱਕ ਸੀ। 13 ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਹੱਦ ਲੂ ਜ਼ ਵੱਲ
ਲੂ ਜ਼ ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਈ ਿਜਹੜਾ ਬੈਤਏਲ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ
ਹੱਦ ਅਟਾਰੋਥ ਅੱਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਤਰੀ ਿਜਹੜਾ
ਹੇਠਲੇ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ। 14 ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ
ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਿਜਹੜਾ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਿਕਰਯਥ-ਬਆਲ ਤੱਕ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਵੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਛਮ ਦਾ ਪਾਸਾ ਸੀ। 15 ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ
ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਨਫ਼ਤੋਆਹ ਦੇ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। 16 ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਦ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ
ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਬਨ ਿਹੰਨਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਰਫ਼ਾਈਮ ਦੀ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਹੰਨਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਤਰੀ
ਤਾਂ ਏਨ-ਰੋਗੇਲ ਨੂੰ ਉਤਰੀ। 17 ਿਫਰ ਉਹ ਉਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਏਨਸ਼ਮਸ਼ ਕੋਲ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਗਲੀਲੋਥ ਤੱਕ ਿਨੱਕਲੀ ਿਜਹੜਾ ਅੱਦੁਮੀਮ
ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੋਹਨ ਦੇ ਪੱਥਰ
ਤੱਕ ਉਤਰੀ। 18 ਉਹ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਤੱਕ ਉਤਰ ਵੱਲ
ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਅਰਾਬਾਹ ਨੂੰ ਉਤਰੀ। 19 ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਦ ਬੈਤ ਹਗਲਾਹ
ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਤੱਕ ਉਤਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹੱਦ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਖਾਰੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉਤਰ ਵੱਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਯਰਦਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ
ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ। 20 ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੀ
ਹੱਦ ਯਰਦਨ ਸੀ। ਇਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਦੀਆਂ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ।
21 ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਨ, ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਬੈਤ ਹਗਲਾਹ ਅਤੇ ਏਮਕ
ਕਸੀਸ 22 ਅਤੇ ਬੈਤ ਅਰਾਬਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਰਿਯਮ ਅਤੇ ਬੈਤਏਲ
23 ਅਤੇ ਅੱਵੀਮ ਅਤੇ ਪਾਰਾਹ ਅਤੇ ਓਫਰਾਹ 24 ਅਤੇ ਕਫ਼ਰਅੰਮੋਨੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗਬਾ। ਬਾਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਪੰਡ 25 ਿਗਬਓਨ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਅਤੇ ਬਏਰੋਥ 26 ਅਤੇ ਿਮਸਪੇਹ
ਅਤੇ ਕਫ਼ੀਰਾਹ ਅਤੇ ਮੋਸਾਹ 27 ਅਤੇ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਯਰਪਏਲ ਅਤੇ
ਤਰਲਾਹ 28 ਅਤੇ ਸੇਲਾ ਅਲਫ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਗਬਬ ਿਕਰਯਥ। ਚੌਦਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ। ਇਹ
ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।

19
ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਭਾਗ
ਦੂਜੀ ਪਰਚੀ ਿਸ਼ਮਓਨ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਿਵਰਾਸਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਇਹ ਸੀ, ਬਏਰਸ਼ਬਾ, ਸ਼ਬਾ ਅਤੇ ਮੋਲਾਦਾਹ 3 ਅਤੇ ਹਸਰਸ਼ੂਆਲ
ਅਤੇ ਬਾਲਾਹ ਅਤੇ ਆਸਮ 4 ਅਲਤੋਲਦ ਅਤੇ ਬਥੂਲ ਅਤੇ ਹਾਰਮਾਹ
5 ਿਸਕਲਗ ਅਤੇ ਬੈਤ ਮਰਕਾਬੋਥ ਅਤੇ ਹਸਰ ਸੂਸਾਹ 6 ਬੈਤ ਲਬਾਓਥ
ਅਤੇ ਸਾਰੂਹਨ, ਇਹ ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ। 7 ਏਨ
ਿਰੰਮੋਨ ਅਤੇ ਅਥਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਪੰਡ 8 ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਿਜਹੜੇ ਇਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਸਨ। ਬਆਲਥ-ਬਏਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਮਥ ਤੱਕ, ਇਹ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਦੇ
ਗੋਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਖ਼ ਸੀ। 9 ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ
ਵੰਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਿਮਲਖ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲਈ।
1

ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
10 ਤੀਜੀ ਪਰਚੀ ਜ਼ਬੂਲੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਸਾਰੀਦ ਤੱਕ ਸੀ।
11 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲਿਹੰਦੇ ਵੱਲ ਮਰਾਲਾਹ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ੀ ਅਤੇ ਦੱਬਾਸਥ
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ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਿਜਹੜੀ ਯਾਕਨੁਆਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਹੈ। 12 ਅਤੇ ਸਾਰੀਦ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਹ੍ਦੀ ਵੱਲ ਿਕਸਲਥ
ਤਾਬੋਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾਬਰਥ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ
ਚੜਹ੍ੀ 13 ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਦੀ ਵੱਲ ਗਥ ਹੇਫ਼ਰ ਅਤੇ
ਇੱਤਾਕਾਸੀਨ ਵੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਿਰੰਮੋਨ ਿਜਹੜਾ ਨੇ ਆਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ
ਹੈ ਗਈ। 14 ਉਹ ਹੱਦ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨਾਥੋਨ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਿਯੱਫਤਾਏਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਸੀ। 15 ਕੱਟਾਥ ਅਤੇ
ਨਹਲਾਲ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਰੋਨ ਿਯਦਲਾਹ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ, ਬਾਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ 16 ਇਹ ਜ਼ਬੂਲੁਨੀਆਂ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ।
ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
ਚੌਥੀ ਪਰਚੀ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਲਈ ਿਨੱਕਲੀ ਅਰਥਾਤ
ਿਯੱਸਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਅਤੇ ਕਸੂਲੋਥ ਅਤੇ ਸ਼ੂਨੇਮ ਤੱਕ ਸੀ।
19 ਹਫਾਰਇਮ ਅਤੇ ਸ਼ੀਓਨ ਅਤੇ ਅਨਾਹਰਾਥ 20 ਰੰਬੀਥ ਅਤੇ
ਿਕਸ਼ਯੋਨ ਅਤੇ ਆਬਸ 21 ਅਤੇ ਰਮਥ ਅਤੇ ਏਨ-ਗਨੀਮ ਅਤੇ
ਏਨ-ਹੱਦਦ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਪੱਸੇਸ ਤੱਕ ਸੀ 22 ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ ਤਾਬੋਰ ਅਤੇ
ਸਾਹਸੀਮਾਹ ਅਤੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ
ਫੈਲਾਓ ਯਰਦਨ ਤੱਕ ਸੀ, ਸੋਲਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ 23 ਉਹ
ਿਯੱਸਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਖ਼
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਿਪੰਡ ਇਹ ਸਨ।
17

ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
ਪਰਚੀ ਆਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਨੱਕਲੀ 25 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਸੀ, ਹਲਕਾਥ ਅਤੇ
ਹਲੀ ਅਤੇ ਬਟਨ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਾਫ਼ 26 ਅਤੇ ਅਲਮੰਲਕ ਅਤੇ ਅਮਾਦ
ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕਰਮਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਹੋਰ ਿਲਬਨਾਥ
ਨੂੰ ਜਾ ਢੁੱਕੀ 27 ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੈਤ ਦਾਗੋਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ
ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਯੱਫਤਾਏਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਰ ਵੱਲ ਬੈਤ ਏਮਕ ਅਤੇ
ਨਈਏਲ ਤੱਕ ਜਾ ਢੁੱਕੀ, ਿਫਰ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਾਬੂਲ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੀ
28 ਨਾਲੇ ਅਬਰੋਨ ਅਤੇ ਰਹੋਬ ਅਤੇ ਹੰਮੋਨ ਅਤੇ ਕਾਨਾਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ
ਸੀਦੋਨ ਤੱਕ 29 ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ ਰਾਮਾਹ ਅਤੇ ਿਮਬਸਰ-ਸੋਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਹੋਸਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸਮੁੰਦਰ
ਕੋਲ ਹੇਬਲ ਤੋਂ ਅਕਜ਼ੀਬ ਤੱਕ ਸੀ 30 ਨਾਲੇ ਉੱਮਾਹ ਅਤੇ ਅਫੇਕ ਅਤੇ
ਰਹੋਬ, ਬਾਈ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ 31 ਇਹ ਆਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੇ
ਗੋਤ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਪੰਡ।
24 ਪੰਜਵੀਂ

ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਭਾਗ
ਛੇਵੀਂ ਪਰਚੀ ਨਫ਼ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਨੱਕਲੀ ਅਰਥਾਤ
ਨਫ਼ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਹੱਦ ਹਲਫ ਤੋਂ ਸਅਨਇਮ ਦੇ ਬਲੂ ਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਦਾਮੀ ਨਕਬ, ਯਬਨੇ ਲ
ਤੋਂ ਲੱਕੂਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਯਰਦਨ ਤੱਕ ਸੀ 34 ਤਾਂ ਉਹ
ਹੱਦ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਅਜ਼ਨਥ ਤਾਬੋਰ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁੱਕੋਕ ਨੂੰ ਜਾ
ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ
ਆਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਸੇ ਯਰਦਨ ਕੋਲ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ
ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ 35 ਅਤੇ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਇਹ ਸਨ, ਿਸੱਦੀਮ, ਸੇਰ ਅਤੇ
ਹੰਮਥ, ਰੱਕਥ ਅਤੇ ਿਕੰਨਰਥ 36 ਅਤੇ ਅਦਾਮਾਹ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਅਤੇ
ਹਾਸੋਰ 37 ਅਤੇ ਕਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਰਈ ਅਤੇ ਏਨ-ਹਾਸੋਰ 38 ਅਤੇ
ਿਯਰੋਨ ਅਤੇ ਿਮਗਦਲ-ਏਲ, ਹਾਰੇਮ ਅਤੇ ਬੈਤ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੈਤ
ਸ਼ਮਸ਼, ਉੱਨੀ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ 39 ਇਹ ਨਫ਼ਤਾਲੀਆਂ
ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਅਰਥਾਤ
ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ।
32

ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਭਾਗ
ਪਰਚੀ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਨੱਕਲੀ 41 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਸੀ,
ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਓਲ ਅਤੇ ਈਰ-ਸ਼ਮਸ਼ 42 ਅਤੇ ਸ਼ਆਲੱਬੀਨ
ਅਤੇ ਅੱਯਾਲੋਨ ਅਤੇ ਿਯਥਲਾਹ 43 ਅਤੇ ਏਲੋਨ ਅਤੇ ਿਤਮਨਾਹ ਅਤੇ
40 ਸੱਤਵੀਂ
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ਅਕਰੋਨ 44 ਅਤੇ ਅਲਤਕੇਹ ਅਤੇ ਿਗਬਥੋਨ ਅਤੇ ਬਆਲਾਥ 45 ਅਤੇ
ਿਯਹੁਦ ਅਤੇ ਬਨੇ -ਬਰਕ ਅਤੇ ਗਥ-ਿਰੰਮੋਨ 46 ਅਤੇ ਮੇ-ਯਰਕੋਨ ਅਤੇ
ਰੱਕੋਨ ਨਾਲੇ ਯਾਫ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਹੱਦ 47 ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਸ ਲਈ ਿਨੱਕਲੀ ਿਕ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ ਕੇ
ਲਸ਼ਮ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ
ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵਸੇਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਲਸ਼ਮ ਨੂੰ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਿਖਆ 48 ਇਹ
ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ
ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲਣਾ
ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ
ਿਮਲਖ਼ ਿਦੱਤੀ। 50 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਿਤਮਨਥ-ਸਰਹ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਣਾ
ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
51 ਇਹ ਉਹ ਿਮਲਖਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ
ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ
ਚੁੱਕੇ।
49 ਤਦ
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ਪਨਾਹ ਲਈ ਨਗਰ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਠਿਹਰਾਓ ਿਜਸ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ 3 ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਖੂਨੀ ਭੱਜ
ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ
ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। 4 ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖਲੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰ
ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਿਕ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ। 5 ਜੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ
ਉਹ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੂਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਦੇਣ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ
ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਿਨਆਂ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਨਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੂਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜੱਥੋਂ ਉਸ ਨੱਿਸਆ
ਸੀ ਜਾਵੇ।
7 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਕਾਦੇਸ਼
ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਿਕਰਯਥ-ਅਰਬਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਹਬਰੋਨ ਹੈ ਵੱਖਰਾ
ਕੀਤਾ। 8 ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਬਸਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਮੋਥ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ
ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਗੋਲਾਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚ
ਸੀ। 9 ਇਹ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ
ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਿਰਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ
ਿਕ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
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ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇਣਾ
ਤਦ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ
ਅਤੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ। 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ
ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਵੱਸਣ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 3 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਮਲਖ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ।
4 ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਲੇਵੀ ਸਨ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ
ਗੁਣੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਮਲੇ।
5 ਬਾਕੀ ਕਹਾਥੀਆਂ ਲਈ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਗੁਣੇ
ਨਾਲ ਦਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਮਲੇ।
6 ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਲਈ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ
ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ
ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਗੁਣੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਮਲੇ।
7 ਮਰਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਊਬੇਨ ਦੇ
ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਮਲੇ।
8 ਸੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਲੇ ਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਗੁਣੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 9 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਦੱਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਦੱਸੇ ਗਏ। 10 ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਅੰਸ ਲਈ ਸਨ ਜੋ ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਹੋਇਆ। 11 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਰਯਥਅਰਬਾ ਿਜਹੜਾ ਅਨਾਕ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ
ਹਬਰੋਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਿਦੱਤੀ।
12 ਪਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਫ਼ੁੰਨਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ।
13 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਿਜਹੜਾ
ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਿਦੱਤਾ
ਨਾਲੇ ਿਲਬਨਾਹ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ। 14 ਅਤੇ ਯੱਤੀਰ ਉਹ ਦੀ
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਮੋਆ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ। 15 ਅਤੇ
ਹੋਲੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਦਬੀਰ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ।
16 ਅਤੇ ਆਇਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਯੁੱਤਾਹ ਉਹ ਦੀ
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਨੌ
ਸ਼ਿਹਰ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ 17 ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਗਬਓਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਗਬਾ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
ਸਣੇ। 18 ਅਨਾਥੋਥ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਅਲਮੋਨ ਉਹ
ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ। 19 ਸੋ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਅੰਸ
ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਜਾਜਕ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਾਲ ਸਨ।
20 ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਲੇ ਵੀ ਸਨ ਅਰਥਾਤ
ਬਾਕੀ ਕਹਾਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। 21 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਮ ਿਜਹੜਾ
ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਗਜ਼ਰ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ।
22 ਅਤੇ ਿਕਬਸੈਮ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਉਹ ਦੀ
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ। 23 ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਲਤਕੇਹ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ, ਿਗਬਥੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
ਸਣੇ, 24 ਅੱਯਾਲੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਗਥ-ਿਰੰਮੋਨ ਉਹ
ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ। 25 ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ
1
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ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਤਆਨਾਕ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਗਥ-ਿਰੰਮੋਨ ਉਹ
ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਸ਼ਿਹਰ। 26 ਬਾਕੀ ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਾਲ
ਸਨ।
27 ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਲੇ ਵੀ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਦਾ ਬਸਰ ਸ਼ਿਹਰ
ਜੋ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉੱਚੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ
ਲਈ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਰਾਮੋਥ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ
ਗੋਲਾਨ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਸੀ
ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਬਅਸ਼ਤਰਾਹ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ
ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਸ਼ਿਹਰ। 28 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ਼ਯੋਨ ਉਹ
ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ, ਦਾਬਰਥ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ, 29 ਯਰਮੂਥ
ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਏਨ-ਗਨੀਮ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ
ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ। 30 ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਸ਼ਾਲ ਉਹ
ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ, ਅਬਦੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ, 31 ਹਲਕਾਥ
ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਰਹੋਬ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ
ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ। 32 ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਕਾਦੇਸ਼ ਿਜਹੜਾ
ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਸੀ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
ਸਣੇ ਅਤੇ ਹੱਮੋਥ ਦੋਰ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਨ ਉਹ
ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰ। 33 ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਾਲ ਸਨ।
34 ਮਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੇ ਵੀ ਸਨ
ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਯਾਕਨੁਆਮ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ, ਕਰਤਾਹ
ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ, 35 ਿਦਮਨਾਹ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ
ਨਹਲਾਲ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ 36 ਅਤੇ
ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਸਰ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਯਹਾਸ
ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ 37 ਕਦੇਮੋਥ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ
ਮੇਫ਼ਾਅਥ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ 38 ਅਤੇ
ਗਾਦ ਦੀ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਖੂਨੀਆਂ ਲਈ
ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ, ਅਤੇ ਮਹਨਇਮ ਉਹ ਦੀ
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ, 39 ਹਸ਼ਬੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਯਾਜ਼ੇਰ ਉਹ
ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਚਾਰ ਸਨ 40 ਇਹ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਮਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ਿਜਹੜੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣੇ ਦੇ
ਬਾਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ।
41 ਲੇ ਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਿਮਲਖ਼
ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਠੱਤਾਲੀ ਸ਼ਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਾਲ ਸਨ।
42 ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਉਂ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ।
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਅਿਧਕਾਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹ ਦੇ
ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 44 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ
ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਨਾ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 45 ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਚੰਿਗਆਂ ਬਚਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ
ਵੀ ਰਿਹ ਨਾ ਿਗਆ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ।
43 ਸੋ

22
ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
1 ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ
ਗੋਤ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ। 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜਾ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਆਿਗਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆਂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
*
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ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 3 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ। 4 ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀ ਿਮਲਖ਼ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਜਾਓ। 5 ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ
ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਿਰਓ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। 6 ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ, ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ।
7 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਿਮਲਖ਼ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਿਮਲਖ਼ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਿਫਰ ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ। 8 ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਵੱਡੇ ਧਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੇ ਚੌਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨੇ, ਿਪੱਤਲ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ
ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਦੀ ਲੁ ੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਓ। 9 ਰਊਬੇਨੀ, ਗਾਦੀ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਗੋਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ੀਲੋਹ ਤੋਂ ਮੁੜ
ਤੁਿਰਆ ਿਜਹੜਾ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਵੇਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਉਹ ਯਰਦਨ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਜਹੜੇ ਕਨਾਨ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ
ਗੋਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਰਥਾਤ ਯਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ
ਜਗਵੇਦੀ ਿਜਹੜੀ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗ।ੇ 11 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਵੇਖੋ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ
ਗੋਤ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਜਗਵੇਦੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। 12 ਜਦ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਮੰਡਲੀ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ
ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨ।
13 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਕੋਲ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੂੰ
ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ। 14 ਦਸ ਪਰਧਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕਇੱਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। 15 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਕੋਲ ਿਗਲਆਦ
ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 16 ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਮੰਡਲੀ ਇਉਂ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਆਕੀ
ਹੋ ਜਾਓ? 17 ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਓਰ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਿਜਸ
ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਬਵਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀ?* 18 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ
10 ਜਦ
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ਕੱਲ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 19 ਤਾਂ
ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੰਘੋ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਖ਼ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਨਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹਟੋ
ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹਟੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ
ਲਓ। 20 ਕੀ ਜ਼ਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕਾਨ ਨੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ
ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉੱਤੇ
ੋਧ ਆ ਿਪਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੁਿਰਆਈ
ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ!।
21 ਤਦ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
22 ਯਹੋਵਾਹ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੀ ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਕਦੀ ਿਪੱਛੇ
ਹੱਟਣ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। 23 ਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ
ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਈਏ ਜਾਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹੀ ਲੇਖਾ ਲਵੇ। 24 ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? 25 ਹੇ ਰਊਬੇਨੀਓ ਅਤੇ ਗਾਦੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਹੱਦ ਠਿਹਰਾਈ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਾ ਦੇਣ। 26 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ
ਨਾ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। 27 ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਉਸ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਚੜਹ੍ਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਣ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ। 28 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗ,ੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖੋ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਮ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। 29 ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜੇ
ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦੇ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਲਈਏ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਹੈ।
30 ਜਦ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ 31 ਅਤੇ
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਹੈ। 32 ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ 33 ਤਦ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ
ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਿਖਆ ਅਤੇ
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ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਰਊਬੇਨੀ ਅਤੇ ਗਾਦੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਛੱਡ ਿਦੱਤੀਆਂ 34 ਤਦ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ
ਨੂੰ “ਗਵਾਹੀ” ਆਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
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ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ। 2 ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ, ਿਨਆਂਈਆਂ ਅਤੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਹਾਂ। 3 ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿੜਆ ਹੈ। 4 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਮਲਖ਼ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਣੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ
ਵੱਢ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ 5 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰ ਲਓਗੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੋ 7 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜੋ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਿਲਆਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਹੁੰ ਦੇਵੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। 8 ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਹ੍ੇ ਰਹੋ ਿਜਵੇਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਠਿਹਰ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ
10 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 11 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। 12 ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਿਪਛੇ ਹੱਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਚੰਬੜੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੜੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਵੜਨ 13 ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਣ ਰੱਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਿਫਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਸਗੋਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਲ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਕੋਰੜੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੰਗੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ।
14 ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਚੰਿਗਆਂ ਬਚਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ
ਵੀ ਨਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ
ਬੋਿਲਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਿਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ। 15 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ
ਿਜਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਿਲਆਵੇਗਾ ਜਦ
ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। 16 ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋਗੇ ਿਜਹ
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ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੰਗੀ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।

24
ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਹੁਕਮ
ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਮ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ,
ਿਨਆਂਈਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। 2 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਪਿਹਿਲਆਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ
ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰਹ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਨਾਹੋਰ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 3 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ
ਿਦੱਤਾ। 4 ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਅੰਸ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਗਈ। 5 ਿਫਰ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ। 6 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਆਏ ਤਾਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦਾ ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ
ਤੱਕ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 7 ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਨੇ ਰ ਘੁੱਪ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਢੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ
ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਰਹੇ। 8 ਿਫਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਲੈ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਪਰ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ। 9 ਤਾਂ ਿਫਰ ਮੋਆਬ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਿਸੱਪੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲਿੜਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ
ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ। 10 ਪਰ ਮੈਂ ਿਬਲਆਮ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਚਾਹੀ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਿਲਆ।
11 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ
ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਰਥਾਤ ਅਮੋਰੀ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ, ਕਨਾਨੀ, ਿਹੱਤੀ, ਿਗਰਗਾਸ਼ੀ,
ਿਹੱਵੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 12 ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਿਬਮਾਰੀ* ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਣੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। 13 ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਮਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਵੱਸ ਗਏ। ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ
ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ।
14 ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਿਸਿਧਆਈ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੱਢ
ਿਦਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। 15 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਚੁਣ ਲਓ ਿਜਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਿਜਨਾਂ
ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਦੇ ਜਦ ਉਹ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਸਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ
ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
1
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ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਾਂਗ।ੇ
16 ਤਦ ਪਰਜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ! 17 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਿਦਆਂ
ਇਹ ਵੱਡੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ
ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ
ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ। 18 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ
ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ!।
19 ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਅਤੇ
ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। 20 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਕੇ
ਓਪਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਕ
ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ। 21 ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗ!ੇ
22 ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਕ
ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ
ਹਾਂ। 23 ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਓਪਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਨ
ਕੱਢ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਮਨ ਲਾ ਲਓ। 24 ਪਰਜਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ
ਸੁਣਾਂਗ!ੇ । 25 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਬਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਨੂੰ ਨ
ਠਿਹਰਾਇਆ।
26 ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲੂ ਤ
ਦੇ ਹੇਠ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। 27 ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਇਹ
ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ। 28 ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਤਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਨੂਨ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਾਸ ਮਰ ਿਗਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੌ ਦਸਾਂ
ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। 30 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ
ਿਤਮਨਥ-ਸਰਹ ਿਵੱਚ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਗਾਸ਼ ਨਾਮੀ
ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ।
31 ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਕੀਤਾ।
32 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਿਲਆਏ ਸਨ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਾਕੂਬ
ਨੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹਮੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਿਲਆ
ਸੀ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਅੰਸ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਿਵੱਚ ਆ
ਗਈਆਂ।
29
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33 ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ
ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ।
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ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਲੇਖਕ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ ਿਕ
ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਪਰੰਮਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਬੀ
ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੂਏਲ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਨਆਂਈ ਸੀ। ਿਨਆਂਈਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ
ਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਦੋਹਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਿਕ “ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ” (ਿਨਆਂਈ 17:6; 18:1; 19:1; 21:25)
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਲਖੇ
ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਿਨਆਂਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ”। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਨਆਂਈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ
ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨਆਂਈ ਦੋਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 1043 - 1000 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਵਹੀਣ ਪਰ੍ਣਾਲੀ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ।
ਉਦੇਸ਼
ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਦੇ ਇਸਹਾਿਤਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਿਸਰਫ਼ ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ (24:1428; 2:6-13), ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ
ਿਕ ਕੋਈ ਿਨਆਂਈ ਜਾਂ ਰਾਜਾ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰੇਕ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ
ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਲੜਹ੍ਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਿਰਹਾ ਸੀ (ਉਤਪਤ
3:15) ਤਾਂ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ, ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਗਰਾਵਟ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ — 1:1-3:6
2. ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਨਆਂਈਂ — 3:7-16:31
3. ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ —
17:1-21:25
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦੋਨੀ ਬਜ਼ਕ ਨੂੰ
ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
1 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਭਲਾ, ਕਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ?” 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਯਹੂਦਾਹ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ।” 3 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਿਸ਼ਮਓਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ
*

1:5 ਬਜ਼ਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ

†

1:16 ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ

‡

1:17 ਤਬਾਹੀ

ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:20

ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ
ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਿਵੱਚ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ।” ਇਸ ਲਈ ਿਸ਼ਮਓਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ।
4 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ
ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਕ
ਿਵੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ। 5 ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਦੋਨੀ ਬਜ਼ਕ* ਨੂੰ
ਬਜ਼ਕ ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ
ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 6 ਪਰ ਅਦੋਨੀ ਬਜ਼ਕ ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵੱਢ ਿਦੱਤ।ੇ 7 ਤਦ ਅਦੋਨੀ ਬਜ਼ਕ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਸੱਤਰ ਰਾਜੇ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ
ਟੁੱਕੜੇ ਚੁਗ-ਚੁਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” ਫੇਰ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ।
ਯਹੂਦਾਹ ਗੋਤ ਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਹਬਰੋਨ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। 9 ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਯਹੂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਟ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। 10 ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ,
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਰਯਥਅਰਬਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਸ਼ਈ, ਅਹੀਮਾਨ ਅਤੇ ਤਲਮਈ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ।
8 ਤਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ

ਅਥਨੀਏਲ ਦੁਆਰਾ ਦਬੀਰ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਯਹੋਸ਼ੁ 15:13-19
11 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਬੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਦਬੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਰਯਥ-ਸੇਫ਼ਰ ਸੀ। 12 ਤਦ ਕਾਲੇਬ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ ਿਕਰਯਥ-ਸੇਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਜੱਤ ਲਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਕਸਾਹ ਦਾ ਿਵਆਹ
ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ।” 13 ਤਦ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕਨਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਆਥਨੀਏਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਧੀ ਅਕਸਾਹ ਦਾ ਿਵਆਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 14 ਜਦ ਉਹ
ਅਥਨੀਏਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੇ। ਿਫਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਗਧੇ ਤੋਂ ਉਤਰੀ, ਤਦ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਹੈਂ?” 15 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਾ
ਦੇਸ਼ ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਵੀ ਿਦਉ।” ਤਦ
ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੋਤੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸੋਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤ।ੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਿਜੱਤ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕੇਨੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਖ਼ਜੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ† ਤੋਂ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅਰਾਦ ਦੇ ਦੱਖਣ
ਵੱਲ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸ ਗਈ।
17 ਿਫਰ ਯਹੂਦਾਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਸਫ਼ਾਥ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਿਰਆ, ਅਤੇ
ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਹਾਰਮਾਹ‡ ਪੈ ਿਗਆ। 18 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਅੱਜ਼ਾਹ, ਅਸ਼ਕਲੋਨ
ਅਤੇ ਅਕਰੋਨ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸਮੇਤ ਲੈ ਿਲਆ।
19 ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢ ਸਿਕਆ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਥ ਸਨ। 20 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਚਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਨਾਕ ਦੇ ਿਤੰਨਾਂ
16
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ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। 21 ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਿਢਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਯਬੂਸੀ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬੈਤਏਲ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਬੈਤਏਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸੀ। 23 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਬੈਤਏਲ
ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਭੇਜੇ। ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੂ ਜ਼
ਸੀ। 24 ਜਦ ਭੇਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਿਦਆਂ
ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਰਾਹ
ਸਾਨੂੰ ਿਵਖਾਏਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕਰਾਂਗ।ੇ ” 25 ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਪਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 26 ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਿਹੱਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੂ ਜ਼ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਨਾਮ ਹੈ।
22 ਿਫਰ

ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਬੈਤ ਸ਼ਾਨ, ਤਆਨਾਕ, ਦੋਰ, ਿਯਬਲਾਮ ਅਤੇ
ਮਿਗੱਦੋ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਿਢਆ, ਇਸ ਲਈ
ਕਨਾਨੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੱਸੇ ਰਹੇ। 28 ਪਰ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾ ਕੱਿਢਆ।
29 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਵੀ ਗਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਕੱਿਢਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਨਾਨੀ ਗਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ।
30 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਨੇ ਵੀ ਿਕਤਰੋਨ ਅਤੇ ਨਹਲੋ ਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਕੱਿਢਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਨਾਨੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਰ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
31 ਆਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਕੋ, ਸੀਦੋਨ, ਅਹਲਾਬ, ਅਕਜ਼ੀਬ, ਹਲਬਾਹ,
ਅਫ਼ੀਕ ਅਤੇ ਰਹੋਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਿਢਆ 32 ਸਗੋਂ ਆਸ਼ੇਰੀ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਵੱਸ ਗਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਿਢਆ ਸੀ।
33 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਤ ਅਨਾਥ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਕੱਿਢਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ ਜਾ ਵੱਸੇ, ਪਰ ਬੈਤ-ਸ਼ਮਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਅਨਾਥ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਗਾਰ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ।
34 ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭੱਜਾ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਿਦੱਤਾ।
35 ਅਮੋਰੀ ਹਰਸ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅੱਯਾਲੋ ਨ ਅਤੇ ਸਾਲਬੀਮ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੱਥ ਅਿਜਹਾ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਗਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, 36 ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼
ਦੀ ਹੱਦ ਅਕਰਾਬੀਮ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਲਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਵੱਲ ਸੀ।
27

2

ਬੋਕੀਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ
1 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਿਗਲਗਾਲ ਤੋਂ ਬੋਕੀਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ,
ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ ਕਦੇ ਨਾ
ਤੋੜਾਂਗਾ। 2 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਨਾ ਬੰਿਨਓ
ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਿਨਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? 3 ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ
*

2:5 ਰੋਣ ਵਾਲਾ

ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:19

ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਿਡਆਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਹੀ ਹੋਣਗੇ।” 4 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ
ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। 5 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਕੀਮ*
ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਮੌਤ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਲੈਣ। 7 ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਭਰ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ
ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 8 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਾਸ
ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਇੱਕ ਸੌ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ।
9 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਤਮਨਥ-ਹਰਸ ਿਵੱਚ ਜੋ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਗਾਸ਼ ਨਾਮਕ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤਰ
ਵੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ। 10 ਸੋ ਉਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਹ੍ੀ ਉੱਠੀ,
ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ।
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ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇਣਾ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ 12 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ , ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ
ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਭੜਕਾਇਆ। 13 ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇਵਿਤਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ
14 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ਟੇਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟਣ
ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 15 ਅਤੇ
ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਏ।
16 ਫੇਰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਨਆਂਈਆਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ਟੇਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 17 ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਿਵਭਚਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗਏ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉਦਾਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਚੱਲੇ। 18 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਨਆਂਈਆਂ ਨੂੰ
ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਿਨਆਈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਲੁ ਟੇਿਰਆਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 19 ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਿਨਆਈਂ
ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਿਫਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦ,ੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਇਸ
11 ਤਦ
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ਤਰਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
20 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਭੜਿਕਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਜੋ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਸੀ, ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਆਿਗਆ ਨਾ ਮੰਨੀ, 21 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ
ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ 22 ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਲਵਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ
ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” 23 ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਿਢਆ ਸਗੋਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

3

ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਕਨਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ, 2 ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ
ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ
ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਵੇ, 3 ਅਰਥਾਤ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਦੇ ਪੰਜ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਨਾਨੀ, ਸੀਦੋਨੀ ਅਤੇ ਿਹੱਵੀ ਿਜਹੜੇ
ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਬਆਲ-ਹਰਮੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਹਮਾਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। 4 ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ
ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
5 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕਨਾਨੀਆਂ, ਿਹੱਤੀਆਂ, ਅਮੋਰੀਆਂ,
ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ, ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦੇ ਸਨ
6 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਿਵਆਹ
ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ
1

ਆਥਨੀਏਲ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਿਰਆਈ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਆਲ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 8 ਇਸ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੋਪੋਤਾਮੀਆ* ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੂਸ਼ਨ-ਿਰਸ਼ਾਤੈਮ ਦੇ ਹੱਥ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੂਸ਼ਨ-ਿਰਸ਼ਾਤੈਮ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ
ਰਹੇ। 9 ਿਫਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਥਨੀਏਲ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ
ਅਰਥਾਤ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕਨਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਥਨੀਏਲ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਥਨੀਏਲ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਈਂ ਬਿਣਆ ਅਤੇ
ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਕੂਸ਼ਨ-ਿਰਸ਼ਾਤੈਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ
ਕੂਸ਼ਨ-ਿਰਸ਼ਾਤੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। 11 ਤਦ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ
ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ, ਿਫਰ ਕਨਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਥਨੀਏਲ
ਮਰ ਿਗਆ।
7

ਏਹੂਦ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ

12 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ

ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਗਲੋਨ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
*

3:8 ਅਰਾਮ ਨਹੈਿਰਮ
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ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 13 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਅਤੇ
ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਜੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ
14 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਗਲੋ ਨ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 15 ਿਫਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਗੋਤ ਦੇ ਗੇਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਹੂਦ ਨੂੰ ਜੋ
ਖੱਬਾ ਸੀ, ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਆਬ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਅਗਲੋਨ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਿਜਆ। 16 ਏਹੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਨਾਲ ਬੰਨ ਿਲਆ। 17 ਤਦ ਉਹ ਉਸ
ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ। ਅਗਲੋਨ ਇੱਕ
ਮੋਟੇ ਿਢੱਡ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। 18 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਏਹੂਦ
ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਿਲਆਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 19 ਪਰ ਉਹ ਆਪ
ਪੱਥਰ ਦੀ ਖਾਣ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਵਾਿਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਅਗਲੋਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।” ਅਗਲੋਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਜਾਓ।” ਤਦ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ, ਸਭ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਗਏ। 20 ਤਦ ਏਹੂਦ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਹਵਾਦਾਰ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਬੈਿਠਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਿਫਰ ਏਹੂਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।” ਤਦ ਉਹ ਗੱਦੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ।
21 ਤਦ ਏਹੂਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ
ਪੱਟ ਉੱਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਢੱਡ ਦੇ ਿਵੱਚ ਘੁਸਾ ਿਦੱਤੀ। 22 ਅਤੇ
ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਧੱਸ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਤਲਵਾਰ ਚਰਬੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਭ ਗਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਿਢਆ ਸਗੋਂ ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਆਰਪਾਰ ਿਨੱਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ। 23 ਤਦ
ਏਹੂਦ ਨੇ ਬਾਹਰ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ
ਿਪੱਛੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ।
24 ਜਦ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਤਾਂ ਅਗਲੋ ਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਏ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਹਵਾਦਾਰ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਪਖ਼ਾਨੇ
ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।” 25 ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪ
ਹੀ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ!
26 ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਡੀਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਏਹੂਦ ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪੱਥਰ
ਦੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਈਰਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਚ
ਿਗਆ। 27 ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
ਤੁਿਰਆ। 28 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਆਓ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਆਬੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ।” ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਮੋਆਬ ਦੀ ਵੱਲ ਸਨ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ
ਨਾ ਲੰਘਣ ਿਦੱਤਾ। 29 ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ
ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਿਚਆ। 30 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਿਦਨ
ਮੋਆਬ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਸ਼ਮਗਰ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ
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31 ਏਹੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਗਰ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇ ਸੌ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲ਼ਦ ਦੀ ਆਰ ਨਾਲ
ਮਾਿਰਆ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

4
ਦਬੋਰਾਹ ਅਤੇ ਬਾਰਾਕ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ
1 ਏਹੂਦ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ। 2 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਯਾਬੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਹਾਸੋਰ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਸਰਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਹਰੋਸ਼ਥ ਹਗੋਇਮ* ਨਗਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ। 3 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੀਸਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਂ ਸੌ
ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਥ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ।
4 ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਪੀਦੋਥ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਬੋਰਾਹ ਜੋ ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਸੀ,
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 5 ਉਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ
ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਾਮਹ ਅਤੇ ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦਬੋਰਾਹ ਦੀ
ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੇਠ ਬਿਹੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਨਆਂ
ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 6 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਕਾਦੇਸ਼ ਨਫ਼ਤਾਲੀ
ਤੋਂ ਅਬੀਨਅਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰਾਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਜਾ ਅਤੇ ਤਾਬੋਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਅਤੇ
ਨਫ਼ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਆਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਲੈ ਜਾ? 7 ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਸ਼ੋਨ ਦੀ ਨਦੀ ਕੋਲ, ਯਾਬੀਨ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ
ਸੀਸਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਖੱਚ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ।” 8 ਬਾਰਾਕ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ
ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ।” 9 ਦਬੋਰਾਹ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ
ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿਡਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਤਦ ਦਬੋਰਾਹ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਈ।
10 ਬਾਰਾਕ ਨੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ
ਚਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਦਬੋਰਾਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ। 11 ਹੇਬਰ ਕੇਨੀ ਨੇ ਜੋ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹੋਬਾਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਨੀਆਂ
ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਅਨਇਮ ਦੇ ਬਲੂ ਤ ਤੱਕ ਜੋ ਕਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ੜੇ
ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਸੀ। 12 ਤਦ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਿਕ
ਅਬੀਨਅਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰਾਕ ਤਾਬੋਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ
ਹੈ। 13 ਤਦ ਸੀਸਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਥ, ਜੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨੌ ਸੌ ਰਥ ਸਨ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਰੋਸ਼ਥ ਤੋਂ
ਕੀਸ਼ੋਨ ਦੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। 14 ਤਦ ਦਬੋਰਾਹ ਨੇ ਬਾਰਾਕ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉੱਠ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਿਦਨ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ
ਿਨੱਕਿਲਆ?” ਤਾਂ ਬਾਰਾਕ ਤਾਬੋਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਉੱਤਿਰਆ ਅਤੇ ਦਸ
ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਗਏ। 15 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬਾਰਾਕ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸੀਸਰਾ ਰਥ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਭੱਿਜਆ। 16 ਅਤੇ ਬਾਰਾਕ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਹਰੋਸ਼ਥ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਸਰਾ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਫ਼ੌਜ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਿਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਿਚਆ।
17 ਪਰ ਸੀਸਰਾ ਪੈਦਲ ਭੱਜ ਕੇ ਹੇਬਰ ਕੇਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯਾਏਲ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਾਸੋਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਾਬੀਨ ਅਤੇ ਹੇਬਰ ਕੇਨੀ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਸੀ।
*
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18 ਤਦ ਯਾਏਲ ਸੀਸਰਾ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰੋ।” ਜਦ ਉਹ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ
ਿਦੱਤਾ। 19 ਤਾਂ ਸੀਸਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ
ਿਪਲਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ।” ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ
ਕਾੜਹ੍ਨੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਫਰ ਢੱਕ
ਿਦੱਤਾ। 20 ਫੇਰ ਸੀਸਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ
ਖੜਹ੍ੀ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਪੁਰਖ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੀਂ, ਨਹੀਂ।” 21 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਬਰ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਯਾਏਲ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕੱਲੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਿਕੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀਸਰਾ
ਦੀ ਪੁੜਪੁੜੀ ਿਵੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਠਿਕਆ ਿਕ ਿਕੱਲੀ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਭ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਹਰੀ
ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 22 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜਦੋਂ
ਬਾਰਾਕ ਸੀਸਰਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਾਏਲ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ
ਪੁਰਖ ਿਵਖਾਵਾਂਗੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈਂ।” ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਸੀਸਰਾ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕੱਲੀ ਉਸ ਦੀ
ਪੁੜਪੁੜੀ ਿਵੱਚ ਸੀ। 23 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਨਾਨ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਾਬੀਨ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ 24 ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਾਬੀਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ
ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਾਬੀਨ ਨੂੰ ਨਾਸ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

5

ਦਬੋਰਾਹ ਦਾ ਗੀਤ

1 ਉਸੇ ਿਦਨ ਦਬੋਰਾਹ ਅਤੇ ਅਬੀਨਅਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰਾਕ ਨੇ

ਇਹ
ਗੀਤ ਗਾਇਆ, 2 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ,
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ*,
ਆਓ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖੋ!
3 ਹੇ ਰਾਿਜਓ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਹੇ ਆਗੂਓ, ਿਧਆਨ ਿਦਉ!
ਮੈਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੀ,
ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਂਗੀ।
4 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜਦ ਤੂੰ ਸੇਈਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ,
ਜਦ ਤੂੰ ਅਦੋਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਿਰਆ,
ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ, ਅਕਾਸ਼ ਿਹੱਲ ਗਏ,
ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਵਿਰਆ।
5 ਪਰਬਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪਘਲ ਗਏ,
ਇਹ ਸੀਨਈ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪਘਲ
ਿਗਆ।
6 ਅਨਾਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਗਰ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਯਾਏਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਸਨ,
ਅਤੇ ਰਾਹੀ ਪੈਿਹਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਸਨ।
7 ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਮੁੱਕ ਗਏ,
ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ, ਦਬੋਰਾਹ, ਨਾ ਉੱਠੀ,
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠੀ!
8 ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਚੁਣ,ੇ ਤਦ ਫਾਟਕਾਂ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ।
ਭਲਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਢਾਲ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ
ਬਰਛੀ ਵੀ ਿਦੱਸੀ?
9 ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖੋ!
10 ਹੇ ਸਫ਼ੇਦ ਗਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਨ ਵਾਿਲਓ!
ਹੇ ਿਸ਼ੰਗਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਿਲਓ!

5:2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ

†

5:11 ਸੰਗੀਤਕਾਰ
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ਹੇ ਰਾਹ ਦੇ ਤੁਰਨ ਵਾਿਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰੋ!
11 ਬਾਉਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ† ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਉੱਥੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਧਰਮੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ।
ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਫਾਟਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ।
12 ਜਾਗ, ਜਾਗ, ਹੇ ਦਬੋਰਾਹ, ਜਾਗ ਜਾਗ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾ!
ਉੱਠ, ਹੇ ਬਾਰਾਕ ਅਬੀਨਅਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ! ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਬੰਨ ਲੈ।
13 ਤਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਿਦੱਤਾ।
14 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਆਏ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਅਮਾਲੇ ਕ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ, ਹੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ, ਮਾਕੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾਕਮ
ਉਤਰ ਆਏ,
ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
15 ਅਤੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਬੋਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ,
ਹਾਂ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਬਾਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਉਹ ਤਰਾਈ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈਦਲ ਿਗਆ।
ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰੇ ਗਏ।
16 ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਵਾਿੜਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ?
ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਿਮਮੀਆਉਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ?
ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰੇ ਗਏ।
17 ਿਗਲਆਦ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਵੱਿਸਆ,
ਅਤੇ ਦਾਨ ਿਕਉਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ?
ਆਸ਼ੇਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਵੱਿਸਆ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਿਠਆ ਿਰਹਾ।
18 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬਿਣਆ,
ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ।
19 ਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਲੜੇ,
ਤਦ ਕਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਆਨਾਕ ਿਵੱਚ ਮਿਗੱਦੋ ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ ਕੋਲ ਲੜੇ,
ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਲੁ ੱਟ ਨਾ ਲੁ ੱਟੀ।
20 ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਲੜੇ,
ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੰਡਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤਾਰੇ ਸੀਸਰਾ ਨਾਲ ਲੜੇ।
21 ਕੀਸ਼ੋਨ ਦੀ ਨਦੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨਦੀ, ਕੀਸ਼ੋਨ ਦੀ ਨਦੀ।
ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੂੰ ਬਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ!
22 ਤਦ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ,
ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਲਵਾਨਾਂ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਕੁੱਦਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ।
23 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੇਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦਉ,
ਉਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਰਾਪ ਿਦਉ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਏ,
ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ।
24 ਹੇਬਰ ਕੇਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯਾਏਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ,
ਉਸ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ!
25 ਸੀਸਰਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਿਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਿਦੱਤਾ,
ਉਹ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਿਵੱਚ ਦਹੀਂ ਿਲਆਈ।
26 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਕੱਲੀ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ,
ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ,
ਉਸਨੇ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਠਿਕਆ, ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ,
ਉਸ ਦੀ ਪੁੜਪੁੜੀ ਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਿਵੰਨ ਿਦੱਤਾ!
27 ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਝੁੱਿਕਆ,
ਉਹ ਿਡੱਿਗਆ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਿਪਆ।
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਝੁੱਿਕਆ, ਉਹ ਿਡੱਗ ਿਪਆ,
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਝੁੱਿਕਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।
‡

5:30 ਲੁ ੱਟਣ ਵਾਲੇ
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28 ਿਖੜਕੀ

ਿਵੱਚੋਂ ਸੀਸਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ,
ਉਹ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਚੱਲਾਈ,
ਉਸ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਇੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਿਕਉਂ ਲੱਗਾ?
ਉਸ ਦੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੇਰ ਿਕਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ?
29 ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਸਆਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ,
ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
30 ਭਲਾ, ਉਹ ਲੁ ੱਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ?
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ,
ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੁ ੱਟ?
ਸਗੋਂ ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੁ ੱਟ?
ਲੁ ੱਟੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਗਲੇ‡ ਿਵੱਚੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੇ
ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੁ ੱਟ?
31 ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ!
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਤਾਪ ਨਾਲ
ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ।
ਿਫਰ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ।

6
ਿਗਦਾਊਨ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ
ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ,
ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 2 ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਘੁਰਨੇ , ਗੁਫਾਂ ਅਤੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸ ਬਣਾ ਲਏ। 3 ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਵੀ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਿਮਦਯਾਨੀ, ਅਮਾਲੇਕੀ ਅਤੇ
ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ 4 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਜਾੜ ਿਦੰਦੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀ, ਨਾ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਨਾ ਗਧਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਟੱਡੀਆਂ
ਦੇ ਦਲ ਵਾਂਗੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਊਠ ਅਣਿਗਣਤ
ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।
6 ਅਤੇ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਦ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ।
7 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ 8 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਿਜਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, 9 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ, 10 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ,
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਤੋਂ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਡਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਿਨਆ।”
11 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਬਲੂ ਤ
ਦੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ ਯੋਆਸ਼ ਅਬੀਅਜ਼ਰੀ ਦਾ
ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਗਦਾਊਨ ਇੱਕ ਹੌਦ ਿਵੱਚ ਕਣਕ
ਨੂੰ ਛੱਟ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁ ਕਾਵੇ।
12 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ
ਸੂਰਬੀਰ ਸੂਰਮਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।” 13 ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ
1

ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 6:14

ਿਬਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਪੈਂਦੀ? ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਕੱਥੇ
ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੀ
ਭਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ? ਪਰ ਹੁਣ
ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” 14 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇਂਗਾ! ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ?” 15 ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਛੁਡਾਵਾਂ? ਵੇਖ,
ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਿਵੱਚ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ।” 16 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਂਗਾ।” 17 ਤਾਂ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਕਰਪਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨੀ
ਿਵਖਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ, ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ।
18 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ
ਨਾ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਨਾ ਿਲਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਅਰਪਣ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਿਪਸ ਨਾ ਜਾਵੀਂ।” ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜੇਂਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ।”
19 ਤਦ ਿਗਦਾਊਨ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਫ਼ਾਹ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਪਤੀਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਮਾਸ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ
ਬਲੂ ਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਲਆ ਕੇ ਰੱਿਖਆ। 20 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਮਾਸ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਅਤੇ ਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦੇ।”
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ।
21 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਸੋਟੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀ ਉਸ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਪੱਥਰ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਿਨੱਕਲੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਾਸ ਤੇ ਪਤੀਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ
ਭਸਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ। 22 ਜਦ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਏ ਹਾਏ! ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ!” 23 ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਡਰ, ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ
ਨਹੀਂ।” 24 ਤਦ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ
ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਾਲੋਮ*” ਰੱਿਖਆ। ਉਹ
ਜਗਵੇਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਬੀ-ਅਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਆਫ਼ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
25 ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਬਲ਼ਦ ਲੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਲ਼ਦ
ਿਜਹੜਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ,
26 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਲੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਢੇਗਾਂ, ਜਲਾ ਕੇ
ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾ।” 27 ਤਦ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਦਸ ਲੋਕ ਲਏ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਿਦਨੇ
ਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ।
28 ਜਦ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਬਆਲ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਿਡੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਵੱਢੀ ਹੋਈ
ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਲ਼ਦ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ,
ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 29 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਕੰਮ ਿਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ?” ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਛਾਣਬੀਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ
*
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ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ “ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ।” 30 ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ੇਰਾਹ
ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ।” 31 ਤਾਂ ਯੋਆਸ਼ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਆਲ ਦੇ ਲਈ ਝਗੜਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਝਗੜਾ ਕਰੇ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਠਿਹਰੋ, ਜੇ
ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਢਾਹ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰੇ।” 32 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ
ਿਗਦਾਊਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਯਰੁੱਬਆਲ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਬਆਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਢਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਆਲ
ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇ।
33 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਿਮਦਯਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇ ਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ
ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਆ
ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ। 34 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਗਦਾਊਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ, ਤਦ ਅਬੀਅਜ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਆਏ। 35 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਿਵੱਚ ਸੰਦੇਸ਼-ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੇ ਆਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਅਤੇ
ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਆ ਗਏ।
36 ਤਦ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, 37 ਤਾਂ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਨ ਦਾ ਫੰਬਾ ਖੇਤ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਿਸਰਫ਼ ਉੱਨ ਦੇ ਫੰਬੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇ ਪਰ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜਾਣਾਂਗਾ
ਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਂਗਾ।” 38 ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਨ ਦੇ ਫੰਬੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਘੁੱਟ
ਕੇ ਿਨਚੋਿੜਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਿਗਆ। 39 ਤਦ
ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਖਾਂ
ਤਾਂ ਤੇਰਾ ੋਧ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭੜਕੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇਸ ਉੱਨ ਦੇ ਫੰਬੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਲਵਾਂ, ਇਸ
ਵਾਰੀ ਿਸਰਫ਼ ਉੱਨ ਦਾ ਫੰਬਾ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਵੇ।” 40 ਉਸ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਉੱਨ ਦਾ ਫੰਬਾ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਈ ਸੀ।

7
ਿਗਦਾਊਨ ਦੀ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
1 ਤਦ ਿਗਦਾਊਨ ਜੋ ਯਰੁੱਬਆਲ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਹਰੋਦ ਦੇ ਸੋਤੇ
ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੋਰਹ ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੋਲ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਸੀ। 2 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨ
ਲਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਕਹੇ ਿਕ ‘ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਬਚਾਇਆ ਹੈ।’ 3 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ
ਅਤੇ ਕਿਹ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਗਲਆਦ
ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵੇ।” ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ
ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਏ।
4 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਵੀ ਲੋ ਕ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਆਖਾਂ ਿਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ
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ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਿਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਾ ਜਾਵੇ।” 5 ਤਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ
ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਜਹੜੇ
ਮਨੁੱਖ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚਪ-ਚਪ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ
ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ
ਪੀਣ।” 6 ਤਾਂ ਉਹ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚਪ-ਚਪ
ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। 7 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਿਤੰਨ ਸੌ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਚਪ-ਚਪ ਕਰ ਕੇ
ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਜਾਣ।” 8 ਤਦ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਨਾਂ
ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ
ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਸੀ।
9 ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਸ
ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। 10 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਫੂਰਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛਾਉਣੀ ਵੱਲ ਜਾ। 11 ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇਂਗਾ ਿਕ
ਉਹ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਛਾਉਣੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ੋਰ ਆਵੇਗਾ।” ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਫੂਰਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਿਗਆ,
ਿਜਹੜੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। 12 ਿਮਦਯਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀ
ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਿਟੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ
ਫੈਲੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਊਠ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂੰ
ਅਣਿਗਣਤ ਸਨ। 13 ਜਦ ਿਗਦਾਊਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉੱਥੇ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ,
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਜੌਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਰੋਟੀ ਿਮਦਯਾਨੀ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਰੁੜਹ੍ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਨਾਲ
ਆ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮੂਧਾ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਕ ਉਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਛ
ਿਗਆ।” 14 ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਯੋਆਸ਼ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਿਗਦਾਊਨ, ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਦਯਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”
15 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਛਾਉਣੀ ਨੂੰ
ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉੱਠ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਦਯਾਨੀ
ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!” 16 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ ਸੌ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਮਸ਼ਾਲ ਘਿੜਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ। 17 ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜਦ ਮੈਂ
ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। 18 ਜਦ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਤੁਰੀਆਂ
ਵਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਬੰਿਨਆਂ ਉੱਤੇ
ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ,” “ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ
ਿਗਦਾਊਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ!।”
19 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਗਦਾਊਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਿਹਰ* ਦੇ ਵੇਲੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਉੱਤੇ ਆਏ।

*
l
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ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਹੁਣੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੀਆਂ
ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਘਿੜਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਨ ਤੋੜ
ਸੁੱਿਟਆ। 20 ਤਦ ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਘੜੇ ਤੋੜ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ
ਸੱਜੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਰੀਆਂ ਫੜਹ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਤੇ ਿਗਦਾਊਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ!”
21 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੌੜੀ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਭੱਜ
ਿਨੱਕਲੀ। 22 ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ
ਉੱਤੇ ਚਲਵਾਈ, ਤਾਂ ਫੌਜ ਸਰੇਰਹ ਦੀ ਵੱਲ ਬੈਤ ਿਸ਼ੱਟਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਬੇਲ
- ਮਹੋਲਾਹ ਤੱਕ ਜੋ ਟੱਬਾਥ ਕੋਲ ਹੈ, ਭੱਜ ਗਈ। 23 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਲੋਕ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੱਸ਼ਹ† ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪਏ।
24 ਤਾਂ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ
ਸੰਦੇਸ਼-ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ
ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਘਾਟਾਂ
ਨੂੰ ਬੈਤ ਬਾਰਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕਰ ਲਓ।” ਤਦ ਸਾਰੇ
ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬੈਤ ਬਾਰਾਹ ਤੱਕ
ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਲਆ। 25 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਦੋ
ਹਾਕਮਾਂ ਓਰੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ਏਬ ਨੂੰ ਫਿੜਆ, ਅਤੇ ਓਰੇਬ‡ ਨੂੰ ਓਰੇਬ ਦੀ
ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਏਬ§ ਨੂੰ ਜ਼ਏਬ ਨਾਮਕ ਦਾਖ਼ਰਸ ਦੇ ਕੁੰਡ ਕੋਲ
ਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪਏ ਅਤੇ ਓਰੇਬ
ਤੇ ਜ਼ਏਬ ਦੇ ਿਸਰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਿਗਦਾਊਨ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ।
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ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਣ ਹਾਰ
ਤਦ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜਦ ਤੂੰ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ
ਲਈ ਿਗਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ?” ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। 2 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਭਲਾ, ਹੁਣ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ
ਦਾਖ਼ ਵੀ ਅਬੀਅਜ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾਖਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ?
3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਓਰੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ਏਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਕਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ?” ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ
ੋਧ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਗਆ।
4 ਤਦ ਿਗਦਾਊਨ ਯਰਦਨ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ
ਸੌ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੰਿਘਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ
ਿਫਰ ਵੀ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤਦ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਸੁੱਕੋਥ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ
ਿਦਉ, 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ
ਰਾਿਜਆਂ ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।”
6 ਪਰ ਸੁੱਕੋਥ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਕੀ ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ
ਸਲਮੁੰਨਾ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ
ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਈਏ?” 7 ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਾਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਕੰਿਡਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਿਛੱਲਾਂਗਾ!”
8 ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪਨੂਏਲ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਭੋਜਨ ਮੰਿਗਆ, ਪਰ ਪਨੂਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਜੋ ਸੁੱਕੋਥੀਆਂ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 9 ਉਸ ਨੇ ਪਨੂਏਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
1
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“ਜਦ ਮੈਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੁਰਜ* ਨੂੰ ਢਾਹ
ਿਦਆਂਗਾ!”
10 ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਕਰਕੋਰ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ
ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹਿਥਆਰ ਬੰਦ ਸਨ।
11 ਤਦ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਨਬਹ ਅਤੇ ਯਾਗਬਹਾਹ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ,
ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਫੌਜ
ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਫੌਜ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਪਈ ਸੀ। 12 ਜਦ ਜ਼ਬਾਹ
ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਭੱਜ,ੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਕੇ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ
ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਿਜਆਂ ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।

ਗਲ਼ ਿਵੱਚ ਸਨ। 27 ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਫ਼ੋਦ† ਬਣਾ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਆਫ਼ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਵਭਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ
ਗੱਲ ਿਗਦਾਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਫਾਹੀ ਹੋ ਗਈ।
28 ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿਮਦਯਾਨੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਿਜਹੇ ਹਾਰੇ
ਿਕ ਿਫਰ ਿਸਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿਗਦਾਊਨ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ।
ਿਗਦਾਊਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਰੁੱਬਆਲ‡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ, 30 ਅਤੇ ਿਗਦਾਊਨ ਦੇ ਸੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। 31 ਉਸ ਦੀ
ਇੱਕ ਰਖ਼ੈਲ ਜੋ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ
ਅਤੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਮਲਕ ਰੱਿਖਆ। 32 ਅਤੇ
ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਗਦਾਊਨ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯੋਆਸ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅਬੀ-ਅਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ
ਆਫ਼ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। 33 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਿਗਦਾਊਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ
ਬਆਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਿਵਭਚਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਆਲ ਬਰੀਤ§
ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਿਲਆ। 34 ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ, 35 ਅਤੇ
ਨਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਰੁੱਬਆਲ ਅਰਥਾਤ ਿਗਦਾਊਨ ਦੀਆਂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਭਿਲਆਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ।
29
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ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਗਦਾਊਨ ਹਰਸ ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਤੋਂ ਲੜਾਈ
ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਿੜਆ। 14 ਅਤੇ ਸੁੱਕੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਿਸਆ। ਇਹ ਸਭ
ਸੁੱਕੋਥ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। 15 ਤਦ ਉਹ ਸੁੱਕੋਥੀਆਂ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ,ੋ ਿਜਨਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਭਲਾ, ਜ਼ਬਾਹ
ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਥੱਕੇ
ਹੋਏ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਈਏ?” 16 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਕੰਿਡਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ
ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਕੋਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਿਸਖਾਇਆ। 17 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਨੂਏਲ
ਦਾ ਬੁਰਜ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।
18 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਜਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਬੋਰ ਿਵੱਚ ਵੱਿਢਆ ਸੀ, ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਸਨ?” ਉਨਾਂ
ਦੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਅਿਜਹੇ ਸਨ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਤੂੰ ਹੈਂ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ
ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ।” 19 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ
ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ!” 20 ਫੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਪੁੱਤਰ ਯਥਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉੱਠ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੱਢ ਸੁੱਟ!” ਪਰ ਉਸ ਜੁਆਨ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ
ਨਾ ਿਖੱਚੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ। 21 ਤਦ ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ
ਸਲਮੁੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਆਪ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ,
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ!”
ਤਾਂ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਹ
ਲਈਆਂ।
22 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ।” 23 ਤਦ ਿਗਦਾਊਨ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰੇਗਾ।”
24 ਤਾਂ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਲੁ ੱਟ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ
ਦੇ ਿਦਉ।” (ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੋਨੇ
ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਇਸਮਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ) 25 ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ।” ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਚਾਦਰ ਿਵਛਾ ਕੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਲੁ ੱਟ ਦੇ ਧਨ ਿਵੱਚੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਢ
ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੀਆਂ। 26 ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸ ਨੇ
ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਵੀਹ ਸੇਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੀ, ਉਨਾਂ
ਗਿਹਿਣਆਂ, ਕੈਂਠੇ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਕੱਪਿੜਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਿਹਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਗਿਹਿਣਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਊਠਾਂ ਦੇ

†

8:27 ਕੂਚ 28 ਅਿਧਆਇ ਦੇਖੋ
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ਅਬੀਮਲਕ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ
ਤਦ ਯਰੁੱਬਆਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਮਲਕ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਮਾਿਮਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ
ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, 2 “ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਗੱਲ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਕ ਯਰੁੱਬਆਲ ਦੇ ਸੱਤਰ
ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ
ਕਰੇ? ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹਾਂ।”
3 ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਮਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਤਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ
ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ।”
4 ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਆਲ ਬਰੀਤ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤਰ ਤੋਲੇ* ਚਾਂਦੀ ਕੱਢ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਅਤੇ ਲੁ ੱਚੇ
ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। 5 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਫ਼ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਰੁੱਬਆਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਪਰ ਯਰੁੱਬਆਲ
ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਲੁ ੱਕ ਿਗਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਿਗਆ। 6 ਤਦ
ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬੈਤ ਿਮੱਲੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਤ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ
ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ।
7 ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਯੋਥਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੱਜ਼ੀਮ
ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਹੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੇ। 8 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ
ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਸਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ 9 ਤਦ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਭਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਚਕਨਾਈ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੱਡ ਿਦਆਂ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ
ਉੱਤੇ ਝੁੱਲਦਾ ਿਫਰਾਂ?’ 10 ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਆ,
1
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ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ।’ 11 ਪਰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਭਲਾ, ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਿਮਠਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਛੱਡ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ
ਝੁੱਲਦਾ ਿਫਰਾਂ?’ 12 ਤਦ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਚੱਲ
ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ।’ 13 ਤਾਂ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਭਲਾ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਛੱਡ ਿਦਆਂ, ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁੱਲਦੀ ਿਫਰਾਂ?’ 14 ਤਦ ਉਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਭਈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਡਾ
ਰਾਜਾ ਬਣ!’ 15 ਤਦ ਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ
ਮੇਰੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਸਰਾ ਲਉ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਿਦਆਰਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ
ਦੇਵੇ!’
16 “ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚਆਈ ਅਤੇ ਖਿਰਆਈ ਨਾਲ
ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ
ਯਰੁੱਬਆਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿੜਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਛੁਡਾਇਆ, 18 ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੱਥ
ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ
ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। 19 ਇਸ
ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਸਿਚਆਈ ਅਤੇ ਖਿਰਆਈ ਨਾਲ
ਯਰੁੱਬਆਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਅਬੀਮਲਕ ਨਾਲ ਅਨੰ ਦ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੰ ਦ
ਰਹੇ, 20 ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਬੀਮਲਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਮੱਲੋ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵ!ੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਿਮੱਲੋ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਅੱਗ
ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ!” 21 ਤਦ ਯੋਥਾਮ ਉੱਥੋਂ
ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਏਰ
ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ।
22 ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ। 23 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਅਬੀਮਲਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ,ੇ 24 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਿਜਹੜਾ
ਯਰੁੱਬਆਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਖੂਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
25 ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਫੜਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਬਠਾਏ, ਜੋ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ। 26 ਤਦ ਅਬਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਆਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। 27 ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰਾਂ
ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਿਨਚੋੜ ਕੇ ਅਨੰ ਦ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਪੀਤਾ ਅਤੇ
ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗ।ੇ 28 ਤਦ ਅਬਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਆਲ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਬੀਮਲਕ ਹੈ ਕੌਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ? ਭਲਾ, ਉਹ ਯਰੁੱਬਆਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲ
ਉਸ ਦਾ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹਮੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ
ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਕਉਂ ਕਰੀਏ? 29 ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ
ਕਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦ!ੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਕਰ ਿਦੰਦਾ।” ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ†, “ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ
ਨੂੰ ਵਧਾ ਅਤੇ ਿਨੱਕਲ ਆ!”
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30 ਜਦ ਜ਼ਬੂਲ ਨੇ ਜੋ ਨਗਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਅਬਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਗਆਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ੋਧ ਭੜਕ ਿਗਆ।
31 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅਬੀਮਲਕ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼-ਵਾਹਕ ਭੇਜ
ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਅਬਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਆਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਮ
ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਗਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ
ਹਨ। 32 ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ, 33 ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਦੇ ਹੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ
ਨਗਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਕਰੀਂ!”
34 ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ
ਬੈਠ ਗਏ। 35 ਅਤੇ ਅਬਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਆਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ
ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਘਾਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ। 36 ਜਦ ਗਆਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਬੂਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੋਂ
ਲੋਕ ਉਤਰਦੇ ਹਨ!” ਜ਼ਬੂਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ
ਪਰਛਾਂਵੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਦੱਸਦੇ ਹਨ।” 37 ਤਦ
ਗਆਲ ਨੇ ਫੇਰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ
ਉਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਮਾਓਨਾਨੀਮ ਦੇ ਬਲੂ ਤ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।” 38 ਤਾਂ ਜ਼ਬੂਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ
ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਕੱਥੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਅਬੀਮਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ? ਭਲਾ, ਇਹ
ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ
ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ!” 39 ਤਦ ਗਆਲ ਸ਼ਕਮ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ‡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨਾਲ ਲਿੜਆ।
40 ਉਹ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਉਸ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਭੱਜਿਦਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 41 ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਅਰੂਮਾਹ§ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲ ਨੇ ਗਆਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ। 42 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਲੋਕ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ
ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ। 43 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ
ਹਨ ਤਦ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਲਆ 44 ਅਤੇ
ਅਬੀਮਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਗਰ
ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।
45 ਅਬੀਮਲਕ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਨਗਰ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨੂੰ
ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂ ਣ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ।
46 ਜਦ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਬੁਰਜ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ ਏਲਬਰੀਥ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ।
47 ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਿਕ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਬੁਰਜ
ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, 48 ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਮੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਵੱਢੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੇਤੀ
ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋ!” 49 ਤਦ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਵੱਢ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਗੜਹ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ, ਤਦ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਬੁਰਜ ਿਵੱਚ

9:41 ਸ਼ਕਮ ਤੋਂ 8 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ
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ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਨ, ਮਰ
ਗਏ।
50 ਫੇਰ ਅਬੀਮਲਕ ਤੇਬੇਸ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੇਬੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ। 51 ਪਰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ। 52 ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਬੁਰਜ
ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੜਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬੁਰਜ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਹੁੰਿਚਆ। 53 ਤਦ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦਾ
ਉੱਪਰਲਾ ਪੁੜ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਿਸਰ ਫੱਟ ਿਗਆ। 54 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਚੁੱਕਣ
ਵਾਲੇ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਿਖੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਮਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੇ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ!” ਤਦ ਉਸ ਜੁਆਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵੰਨ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 55 ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਅਬੀਮਲਕ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ
ਗਏ।
56 ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਦੀ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ, 57 ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਅਤੇ
ਯਰੁੱਬਆਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਦਾ ਸਰਾਪ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਿਪਆ।

10
ਤੋਲਾ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ
1 ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਤੋਲਾ ਨਾਮਕ
ਇੱਕ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਦੋਦੋ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਅਤੇ ਪੁਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਉੱਿਠਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਸ਼ਾਮੀਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 2 ਉਹ ਤੇਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਫਰ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀਰ ਿਵੱਚ
ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ।
ਯਾਈਰ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਗਲਆਦੀ ਯਾਈਰ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਬਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ। 4 ਉਸ ਦੇ ਤੀਹ ਪੁੱਤਰ
ਸਨ, ਜੋ ਗਧੀਆਂ ਦੇ ਤੀਹ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਤੀਹ ਨਗਰ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਿਗਲਆਦ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਯਾਈਰ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ। 5 ਤਦ
ਯਾਈਰ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਾਮੋਨ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ।
3

ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ
ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਿਰਆਈ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਆਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥਾਂ ਅਤੇ ਅਰਾਮ, ਸੀਦੋਨ,
ਮੋਆਬ, ਅੰਮੋਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ
ਲੱਗ,ੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਨਾ ਕੀਤੀ। 7 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 8 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ
ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ
ਰਹੇ। 9 ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਏ।
10 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਿਚੱਲਾ ਕੇ ਿਕਹਾ,
“ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ ਬਆਲਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ!” 11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ, ਅਮੋਰੀਆਂ, ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਅਤੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ? 12 ਿਫਰ ਜਦ ਸੀਦੋਨੀਆਂ,
ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
6
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ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਤਦ ਕੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ? 13 ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਂਗਾ। 14 ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦਉ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੁਡਾਉਣ!” 15 ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ,
ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ!” 16 ਤਦ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ
ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ।
17 ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ
ਤੰਬੂ ਲਾਏ। 18 ਤਾਂ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ
ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ?
ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਬਣੇਗਾ।
1
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ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ
ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਿਗਲਆਦ ਸੀ। 2 ਿਗਲਆਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੂੰ
ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ, “ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ
ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ।” 3 ਤਾਂ ਿਯਫ਼ਤਾਹ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੋਬ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੁ ੱਚੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ।
4 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮੋਨੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ।ੇ 5 ਅਤੇ ਜਦ ਅੰਮੋਨੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਨ
ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਬ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ
ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਗਏ। 6 ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆ,
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ।”
7 ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ? ਿਫਰ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਆਏ
ਹੋ?” 8 ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂ ਅਤੇ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੇਂ, ਤਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਗਲਆਦ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ।” 9 ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਭਈ ਜੇਕਰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਬਣ
ਜਾਂਵਾਂਗਾ?” 10 ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰੇ
ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗ।ੇ ” 11 ਤਦ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਸੁਣਾਈਆਂ।
12 ਤਦ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼-ਵਾਹਕ
ਭੇਜ ਕੇ ਅਖਵਾਇਆ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼
ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈਂ?” 13 ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਰਨਨ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਯਬੋਕ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੋਹ ਿਲਆ ਸੀ, ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਬਨਾਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ।” 14 ਤਦ
ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਹਲਕਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ
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ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਆਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਖੋਹ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਦਾ ਦੇਸ਼, 16 ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਅਤੇ ਕਾਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਏ
17 ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜ
ਕੇ ਅਖਵਾਇਆ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ, ਪਰ
ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਅਖਵਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਿਨਆ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕਾਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ। 18 ਤਦ ਉਹ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ
ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਆ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਅਰਨਨ ਦੇ ਪਰਲੇ
ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ, ਪਰ ਮੋਆਬ ਦੀ ਹੱਦ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ
ਵੜੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਰਨਨ ਮੋਆਬ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ। 19 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ,
ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਿਦਉ।’ 20 ਪਰ
ਸੀਹੋਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਿਦੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੀਹੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਯਹਾਸ ਿਵੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ
ਲਿੜਆ। 21 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਹੋਨ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਲਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ
22 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਰਨਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਬੋਕ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਯਰਦਨ ਤੱਕ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ।
23 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਲਾ,
ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣੇਗਾ? 24 ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਕਮੋਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। 25 ਹੁਣ
ਭਲਾ ਤੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸੱਪੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ
ਹੈਂ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਦੀ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ? 26 ਜਦ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਸ਼ਬੋਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਅਰੋਏਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਅਰਨਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਿਢਆਂ ਦੇ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ, ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਲਆ? 27 ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਜੋ ਿਨਆਈਂ ਹੈ,
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਿਨਆਂ
ਕਰੇ!” 28 ਪਰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਿਯਫ਼ਤਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਵਾ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਸੁਿਣਆ।
15 ਅਤੇ

29 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਮਸਪੇਹ
ਨੂੰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਮਸਪੇਹ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ
ਚੱਿਲਆ। 30 ਅਤੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ
ਸੁੱਖੀ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵ,ੇਂ
31 ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਨਾਲ ਮੁੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਪਿਹਲਾਂ ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ
ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਵਾਂਗਾ।”
32 ਤਦ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ

ਪਾਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 33 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਮੰਨੀਥ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀਹ ਨਗਰ
ਸਨ, ਸਗੋਂ ਆਬੇਲ ਕਰਾਮੀਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
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ਮਾਰਦਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅੰਮੋਨੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ।
ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦੀ ਧੀ

34 ਤਦ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਿਮਸਪਾਹ ਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ
ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਡੱਫ਼ ਵਜਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੇ
ਲਈ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਉਸ
ਦਾ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 35 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਏ
ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।” 36 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ, ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ
ਵੈਰੀ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਹੈ।” 37 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਕਰ ਿਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰਾਂ।” 38 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾ!” ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਤੇ
ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। 39 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖਣਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਬਣੀ 40 ਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਿਗਲਆਦੀ ਦੀ
ਧੀ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

12

ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਗੋਤ ਦੇ ਲੋਕ
1 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋ ਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਪੋਨ ਵੱਲ ਗਏ ਅਤੇ
ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਤੂੰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਪਾਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਜਾਂਦ?ੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੂਕ ਿਦਆਂਗ।ੇ ”
2 ਤਦ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਦਾ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਛੁਡਾਇਆ। 3 ਜਦ ਮੈਂ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਚੜਹ੍ ਆਏ ਹੋ?” 4 ਤਦ ਿਯਫ਼ਤਾਹ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਲਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਨਾਲ
ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਿਗਲਆਦੀਆਂ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, “ਤੁਸੀਂ ਿਗਲਆਦੀ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹੰਦੇ
ਹੋ!” 5 ਅਤੇ ਿਗਲਆਦੀਆਂ ਨੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ
ਇਫ਼ਰਾਈਮੀ ਭਗੌੜਾ ਆ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ, “ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਿਦਉ,” ਤਾਂ
ਿਗਲਆਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, “ਕੀ ਤੂੰ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀ ਹੈਂ?” ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ, “ਨਹੀਂ” 6 ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦੇ, “ਭਲਾ, ਿਸ਼ੱਬੋਲਥ
ਤਾਂ ਬੋਲ” ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ “ਿਸੱਬੋਲਥ” ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਯਰਦਨ ਦੇ
ਕੰਿਢਆਂ ਕੋਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਇਫ਼ਰਾਈਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 7 ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਿਗਲਆਦੀ ਮਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ।
ਇਬਸਾਨ, ਏਲੋਨ ਅਤੇ ਅਬਦੋਨ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਤਲਹਮ ਵਾਸੀ ਇਬਸਾਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਿਨਆਈਂ ਬਿਣਆ। 9 ਉਸ ਦੇ ਤੀਹ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੀਹ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ
8
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ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਰਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਤੋਂ ਤੀਹ ਨੂੰ ਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ।
ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਈਂ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ।
10 ਤਦ ਇਬਸਾਨ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ।
11 ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬੂਲੁਨੀ ਏਲੋ ਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਈਂ
ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ। 12 ਿਫਰ ਜ਼ਬੂਲੁਨੀ ਏਲੋਨ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਅੱਯਾਲੋਨ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ।
13 ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਹੱਲੇਲ ਿਪਰਾਥੋਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੋਨ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਈਂ ਬਿਣਆ। 14 ਉਸ ਦੇ ਚਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਤੀਹ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਗਧੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਰ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ।
15 ਤਦ ਿਹੱਲੇਲ ਿਪਰਾਥੋਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੋਨ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਫਰਾਤੋਨ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ।

13
ਸਮਸੂਨ ਦਾ ਜਨਮ
1 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।
2 ਦਾਨ ਦੇ ਟੱਬਰ ਿਵੱਚ ਮਾਨਆਹ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਜੋ
ਸਾਰਾਹ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਂਝ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ
ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ, ਬਾਂਝ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ। 4 ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਿਧਆਨ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼
ਨਾ ਪੀਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਖਾਵੀਂ। 5 ਿਕਉਂਿਕ ਵੇਖ,
ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਂਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਉਸਤਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਨਜ਼ੀਰ* ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ।”
6 ਤਦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ
ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਭੈਅ ਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਿਛਆ
ਿਕ ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ।
7 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਵੇਖ, ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਾਖ਼ਰਸ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਖਾਵੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ
ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇਗਾ।’ ”
8 ਤਦ ਮਾਨਆਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਿਜਆ
ਸੀ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਾਵੇ ਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਰੀਏ।” 9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਮਾਨਆਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ
ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਦ ਉਹ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਾਨਆਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਤਦ
ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਿਸਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ,ੋ ਉਹੋ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਉਸ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਸੀ, ਉਹ ਿਫਰ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” 11 ਇਹ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ
ਮਾਨਆਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਉਹੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ ਿਜਸ ਨੇ
ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ?” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਉਹੀ ਹਾਂ।” 12 ਤਦ ਮਾਨਆਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ
ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ
*

13:5 ਦੇਖੋ ਿਗਣਤੀ 6 ਅਿਧਆਇ

†

13:25 ਦਾਨ ਕਸਬਾ
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ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?” 13 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮਾਨਆਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਨਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ
ਦੂਰ ਰਹੇ। 14 ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਵਸਤੂ ਜੋ ਦਾਖ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ
ਨਾ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਦਾਖਰਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਵੇ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਖਾਵੇ, ਇਹ ਇਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਰੱਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।”
15 ਤਦ ਮਾਨਆਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਮਣਾ
ਿਤਆਰ ਕਰੀਏ।” 16 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮਾਨਆਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਮਾਨਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। 17 ਫੇਰ ਮਾਨਆਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖੀ ਹੋਈ
ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਭਾਉ ਕਰ ਸਕੀਏ।” 18 ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਚਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਿਕਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਂ?” 19 ਤਦ ਮਾਨਆਹ ਨੇ ਮੈਦੇ
ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਮਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ, ਤਦ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਮਾਨਆਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ
ਵੇਖਿਦਆਂ ਇੱਕ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 20 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਲਾਟ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮਾਨਆਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ
ਵੇਖਿਦਆਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ, ਤਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ। 21 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਮਾਨਆਹ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਫਰ ਿਵਖਾਈ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਮਾਨਆਹ ਨੇ ਜਾਣ
ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ। 22 ਤਦ ਮਾਨਆਹ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਂਵਾਂਗ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ!” 23 ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ
ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸਦਾ।”
24 ਿਫਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਸਮਸੂਨ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। 25 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਹਨੇ ਹਦਾਨ† ਿਵੱਚ ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਓਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਣ
ਲੱਗਾ।

14

ਸਮਸੂਨ ਅਤੇ ਿਤਮਨਾਥ ਨਗਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ
1 ਸਮਸੂਨ ਿਤਮਨਾਹ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਤਮਨਾਹ ਿਵੱਚ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਇਸਤਰੀ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। 2 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ, “ਿਤਮਨਾਹ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰਾ
ਿਦਉ।” 3 ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਭਲਾ, ਤੇਰੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਅਸੁੰਨਤੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?” ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਮੇਰਾ ਿਵਆਹ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਿਦਉ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ
ਲੱਗਦੀ ਹੈ।” 4 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹ
ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ
ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਦੇ ਸਨ।
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5 ਤਦ ਸਮਸੂਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਤਮਨਾਹ ਵੱਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦ ਿਤਮਨਾਹ ਦੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਿਜਆ।
6 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਮਸੂਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਮਣੇ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ
ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਆ। 7 ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ
ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ।
8 ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਆਹੁਣ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੋਥ ਵੇਖਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉੱਥੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੋਥ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਦ ਦੀਆਂ
ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਝੁਡ
ੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵੀ ਸੀ। 9 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਸ਼ਿਹਦ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਖਾਂਦਾ-ਖਾਂਦਾ ਆਪਣੇ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ ਪਰ ਉਸ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਿਹਦ
ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੋਥ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹੈ।
10 ਿਫਰ ਸਮਸੂਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਦਾਵਤ ਿਦੱਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਰੀਤ
ਸੀ। 11 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਤੀਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਆਏ।
12 ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ
ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝ
ਲਉ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਹ ਕੁੜਤੇ ਅਤੇ ਤੀਹ ਜੋੜੇ ਬਸਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦਆਂਗਾ, 13 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਹ ਕੁੜਤੇ
ਅਤੇ ਤੀਹ ਜੋੜੇ ਬਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।” ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ
ਬੁਝਾਰਤ ਤਾਂ ਪਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ।” 14 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
- “ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਿਨੱਕਿਲਆ, ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਠਾਸ”
ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਝ ਸਕੇ। 15 ਸੱਤਵੇਂ
ਿਦਨ* ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ
ਫੁਸਲਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦਆਂਗ।ੇ ਭਲਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਉ?” 16 ਤਦ ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ
ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਵੈਰ ਹੀ
ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ ਵੀ ਨਹੀਂ।” ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ?”
17 ਦਾਵਤ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ
ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ
ਅਰਥ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 18 ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ
ਿਦਨ ਸੂਰਜ ਢੱਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਿਹਦ ਨਾਲੋਂ ਿਮੱਠਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ
ਕੌਣ ਹੈ?” ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਛੀ† ਨੂੰ
ਹਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜੋਤਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕਦੀ ਨਾ ਬੁੱਝਦੇ!”
19 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤੀਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੇ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹੋ ਕੱਪੜੇ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤ।ੇ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ੋਧ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ। 20 ਪਰ ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ
ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ।

*

14:15 ਚੌਥੇ ਿਦਨ

†

14:18 ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ
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ਪਰ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਸਮਸੂਨ ਇੱਕ ਮੇਮਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ
ਜਾਂਵਾਂਗਾ।” ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ।
2 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ
ਤੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਨਾਲ ਕਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਭਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ
ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੈ।”
3 ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ
ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਠਿਹਰਾਂਗਾ।” 4 ਤਦ
ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੜਆ, ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ
ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਪੂਛ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੂਛਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਬੰਨ ਿਦੱਤੀ, 5 ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੜਹ੍ੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਤਰਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਪੂਿਲਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਅਤੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ
ਬਾਗ਼ ਵੀ ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ।
6 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, “ਇਹ ਿਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ?” ਲੋ ਕਾਂ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਤਮਨਾਹ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਮਸੂਨ ਨੇ , ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।” ਤਦ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।
7 ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵਾਂਗਾ।” 8 ਫੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ,
ਤਦ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਏਟਾਮ ਨਾਮਕ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਲੱਗਾ।
ਸਮਸੂਨ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ
ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਅਤੇ ਲਹੀ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। 10 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ?”
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ।” 11 ਤਦ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ
ਏਟਾਮ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਿਫਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ?” ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।”
12 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਿਕ ਤੈਨੂੰ
ਬੰਨ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਈਏ।” ਤਦ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।” 13 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦਆਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ
ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗ।ੇ ” ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰੱਿਸਆਂ ਨਾਲ
ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ ਿਲਆਏ।
14 ਜਦ ਉਹ ਲਹੀ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਕੇ ਿਚੱਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲੇ। ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੱਡੇ
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ
ਹੋਏ ਰੱਸੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਣ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਗਏ। 15 ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਜਬਾੜੇ
ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਡੀ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।
16 ਤਦ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, - “ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ
9 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ
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ਤਾਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ! ਮੈਂ ਗਧੇ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਿਦੱਤ!ੇ ” 17 ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਿਕਆ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ
ਨਾਮ ਰਾਮਥ-ਲਹੀ* ਰੱਿਖਆ।
18 ਿਫਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਸ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਪਵਾਂ?” 19 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲਹੀ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਟੋਆ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਿਨੱਕਲਣ ਲੱਿਗਆ, ਜਦ
ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਏਨ-ਹੱਕੋਰੇ† ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਲਹੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। 20 ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ
ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ।

ਆਏ!” ਅਤੇ ਘਾਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਵਾਂਗੂੰ ਤੋੜ
ਸੁੱਿਟਆ। 13 ਿਫਰ ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖ਼ੌਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ
ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਬੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਲਟਾਂ ਤਾਣੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੁਣ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਬੰਿਨਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ।” 14 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕੱਲੀ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ
ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸਮਸੂਨ, ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਏ ਹਨ!” ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਿਕੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਣੇ ਸਮੇਤ ਪੁੱਟ ਿਲਆ।
15 ਤਦ ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ? ਤੂੰ ਿਤੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖ਼ੌਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ
ਿਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਭੇਤ ਹੈ।” 16 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਿਦਨ-ਿਦਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਠ ਬੰਿਨਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ
ਸਨ। 17 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਉਸਤਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਫਿਰਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਿਢੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ
ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਮੁਿਨਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਨਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ।”
18 ਜਦ ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਭੇਤ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ
ਭੇਿਜਆ, “ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੜਹ੍ ਆਓ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। 19 ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਲਟਾਂ ਮੁਨਾ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਿਫਰ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ। 20 ਤਾਂ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸਮਸੂਨ, ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਏ ਹਨ!”
ਉਹ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਿਗਆ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, “ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਖੋਲ ਲਵਾਂਗਾ।” ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
21 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਕੱਢ ਿਦੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ
ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਚੱਕੀ
ਪੀਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 22 ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਮੁੰਨਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ
ਵਾਲ਼ ਿਫਰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ।
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ਅੱਜ਼ਾਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸਮਸੂਨ
1 ਫੇਰ ਸਮਸੂਨ ਅੱਜ਼ਾਹ* ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ
ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਿਗਆ। 2 ਜਦ ਅੱਜ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਖ਼ਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ ਸਮਸੂਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਘੇਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਾਤ
ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਹੇ ਿਕ
ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਆਂਗ।ੇ 3 ਪਰ ਸਮਸੂਨ ਅੱਧੀ
ਰਾਤ ਤੱਕ ਿਪਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਬਿਜ਼ਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਟ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਿਗਆ
ਜੋ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ!
ਸਮਸੂਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਹ
ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਸੋਰੇਕ ਦੀ ਘਾਟੀ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲੀਲਾਹ ਸੀ। 5 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ
ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਭੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸ
ਤਰਾਂ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰੀਏ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਿਗਆਰਾਂ-ਿਗਆਰਾਂ
ਸੌ ਚਾਂਦੀ† ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਦੇਵੇਗਾ।”
6 ਤਦ ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਿਕ ਤੇਰੀ
ਇਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਭੇਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਬੰਨੇ
ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਵੇ?” 7 ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤ ਹਰੀਆਂ ਛੰਮਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਜੋ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ
ਮੇਰਾ ਬਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ
ਜਾਂਵਾਂਗਾ।” 8 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਤ ਹਰੀਆਂ ਛੰਮਕਾਂ
ਜੋ ਅਜੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਬੰਿਨਆ। 9 ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ
ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤਦ ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸਮਸੂਨ, ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਏ ਹਨ!” ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਛੰਮਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਸਣ ਦੀ ਲੱਟ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। 10 ਤਦ
ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖ਼ੌਲ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਬੰਿਨਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ।” 11 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਆਂ
ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਦੀ ਵਰਤੀਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਿਨਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਨਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੋ
ਜਾਂਵਾਂਗਾ।” 12 ਤਦ ਦਲੀਲਾਹ ਨਵੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਿਲਆਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸਮਸੂਨ, ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍
4 ਕੁਝ

*

15:17 ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸਥਾਨ

†

15:19 ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਝਰਨਾ

ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 16:27

ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਮੌਤ

23 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ

ਦਾਗੋਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਕਰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 24 ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ,ੇ “ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਜਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”
25 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਅਨੰ ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੇ,”
ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 26 ਤਦ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ
ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਥੰਮਹ੍ਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘਰ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂ।” 27 ਉਹ ਘਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ
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ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਛੱਤ ਉੱਤੇ
ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
28 ਤਦ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਤੋਂ
ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂ!” 29 ਤਦ
ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਦੋਹਾਂ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘਰ ਿਟਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੜਹ੍ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। 30 ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਣ ਵੀ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ।” ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ
ਕੇ ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਲੋਕ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਿਰਆ, ਉਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਿਰਆ ਸੀ। 31 ਤਦ ਉਸ
ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਓਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਸ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਮਾਨਆਹ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੀਹ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ।
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ਮੀਕਾਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ
1 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੀਕਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਸੀ। 2 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਗਆਰਾਂ ਸੌ ਚਾਂਦੀ ਦੇ
ਿਸੱਕੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦੇ
ਸੁਿਣਆ, ਵੇਖ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।”
ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ! ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।”
3 ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਿਗਆਰਾਂ ਸੌ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ* ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ
ਮੋੜ ਿਦੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦੰਦੀ ਹਾਂ।” 4 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ
ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦੱਤ,ੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸੌ ਿਸੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਢਾਲਣ ਵਾਲੇ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢਾਲੀ
ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਹੀ। 5 ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਮੀਕਾਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਏਫ਼ੋਦ ਅਤੇ
ਿਤਰਾਫ਼ੀਮ ਅਰਥਾਤ ਘਰੇਲੂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰੋਿਹਤ ਠਿਹਰਾਇਆ। 6 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ
ਸੀ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
7 ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਲੇ ਵੀ,
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 8 ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਿਟਕਾਣਾ
ਿਮਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। 9 ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ?” ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਤੁਿਰਆ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਿਟਕਾਣਾ ਿਮਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਂ।”
10 ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਪੁਰੋਿਹਤ ਬਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਸ ਿਸੱਕੇ†,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਿਦਆਂਗਾ।” 11 ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਵੀ
ਮੀਕਾਹ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਆਨ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਿਰਹਾ। 12 ਤਾਂ ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਆਨ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰੋਿਹਤ ਬਣ
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ਕੇ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ। 13 ਤਦ ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰੋਿਹਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”
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ਦਾਨ ਦਾ ਗੋਤ ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ
1 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਨ ਦਾ ਗੋਤ ਆਪਣੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ
ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। 2 ਇਸ ਲਈ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਓਲ ਿਵੱਚ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਭੇਿਜਆ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੋ।” ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ
ਰੁੱਕ ਗਏ। 3 ਜਦ ਉਹ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਲੇਵੀ ਜੁਆਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਿਹਚਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਿਲਆਇਆ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਿਕਉਂ ਆਇਆ ਹੈਂ?” 4 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੀਕਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ
ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰੋਿਹਤ ਬਣ ਿਗਆ ਹਾਂ।” 5 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਿਕ ਜੋ
ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”
6 ਉਸ ਪੁਰੋਿਹਤ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਜਾਓ ਿਕਉਂਿਕ
ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੈ।”
7 ਤਦ ਉਹ ਪੰਜੇ ਮਨੁੱਖ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਏ। ਉਨਾਂ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਦੋਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿਨਡਰ, ਬੇਿਫ਼ਕਰ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ
ਸੀ* ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਦੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
8 ਤਦ ਉਹ ਸਾਰਾਹ ਤੇ ਅਸ਼ਤਾਓਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ
ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖ਼ਬਰ
ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ?” 9 ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉੱਠ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। 10 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ
ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
11 ਤਦ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਓਲ ਦੇ
ਛੇ ਸੌ ਪੁਰਖ ਹਿਥਆਰ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। 12 ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾਏ। ਇਸ
ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨੇ ਹ ਦਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ।
13 ਉੱਥੋਂ ਲੰ ਘ ਕੇ ਉਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੀਕਾਹ
ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ।
14 ਤਦ ਉਹ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਲਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ “ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਨਾਂ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਏਫ਼ੋਦ ਅਤੇ ਤਰਾਫ਼ੀਮ (ਘਰੇਲੂ
ਦੇਵਤਾ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੈ?
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
15 ਤਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ
ਉਸ ਲੇਵੀ ਜੁਆਨ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ, 16 ਅਤੇ ਉਹ ਛੇ ਸੌ ਦਾਨੀ
ਪੁਰਖ ਹਿਥਆਰ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੇ 17 ਅਤੇ
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ਉਨਾਂ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਘਰ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਅਤੇ
ਤਰਾਫ਼ੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰੋਿਹਤ ਉਨਾਂ ਛੇ ਸੌ ਹਿਥਆਰ ਬੰਦ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। 18 ਜਦ ਉਨਾਂ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ
ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ, ਏਫ਼ੋਦ, ਤਰਾਫ਼ੀਮ
ਅਤੇ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁਰੋਿਹਤ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?” 19 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਚੁੱਪ
ਕਰ! ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਪੁਰੋਿਹਤ ਬਣ। ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਘਰ ਦਾ ਪੁਰੋਿਹਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਤ ਅਤੇ ਟੱਬਰ
ਦਾ ਪੁਰੋਿਹਤ ਹੋਣਾ?” 20 ਤਦ ਪੁਰੋਿਹਤ ਦਾ ਮਨ ਅਨੰ ਦ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਏਫ਼ੋਦ, ਤਰਾਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਿਪਆ। 21 ਤਦ ਉਹ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ।
22 ਜਦ ਉਹ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੀਕਾਹ
ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ
ਪਹੁੰਚ।ੇ 23 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਿਰਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੀਕਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਦਲ
ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?” 24 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰੋਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ
ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ?” 25 ਤਦ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵ,ੇ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਂ!” 26 ਤਦ
ਦਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਜਦ ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਕੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ
ਚਲਾ ਿਗਆ।
27 ਤਦ ਉਹ ਮੀਕਾਹ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ
ਪੁਰੋਿਹਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ
ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ
ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। 28 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੀਦੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਤ
ਰਹੋਬ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਤਦ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਫਰ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ। 29 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ
ਨਾਮ ਦਾਨ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਇਸ਼ ਸੀ।
30 ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਿਟਕਾ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਜੋ ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰੋਿਹਤ ਬਣੇ ਰਹੇ। 31 ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਭਵਨ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੀਕਾਹ ਦੀ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ
ਮੂਰਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ।

19
ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਖ਼ੈਲ
1 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾਹ
ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਖ਼ੈਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਿਲਆ। 2 ਉਸ ਦੀ ਰਖ਼ੈਲ
ਿਵਭਚਾਰ* ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। 3 ਤਦ ਉਸ
ਦਾ ਪਤੀ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਦੋ ਗਧੇ ਲੈ ਕੇ
*
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ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲ ਕੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਇਆ।
4 ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅਰਥਾਤ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਿਟਕੇ ਰਹੇ।
5 ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਜਦ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣ ਲਈ
ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਈ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋ ਲੈ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ
ਜਾਣਾ।” 6 ਤਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਧਾ
ਪੀਤਾ, ਿਫਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਰਾਤ
ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕਰੋ।” 7 ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਿਵਿਦਆ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਿਠਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜੱਦ
ਕਰ ਬੈਠਾ ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟੀ। 8 ਪੰਜਵੇਂ ਿਦਨ
ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹ ਿਵਿਦਆ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਠ ਿਗਆ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕਰ ਅਤੇ ਿਦਨ ਢੱਲਣ ਤੱਕ ਠਿਹਰ ਜਾਓ।” ਤਦ ਉਨਾਂ
ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। 9 ਜਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰਖ਼ੈਲ ਅਤੇ
ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਿਠਆ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ
ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ, ਿਦਨ
ਢੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਵੇਖ,ੋ ਿਦਨ ਢਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ
ਪੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਿਵਿਦਆ ਹੋਵੇਂ।”
10 ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ,
ਇਸ ਲਈ ਿਵਿਦਆ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਯਬੂਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। ਕਾਠੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਗਧੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਖ਼ੈਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 11 ਜਦ ਉਹ ਯਬੂਸ ਦੇ
ਨੇ ੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੱਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਉ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ।” 12 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਰਾਏ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗ,ੇ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਗਬਆਹ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਵਾਂਗ।ੇ ” 13 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲ
ਚੱਲੀਏ, ਜਾਂ ਿਗਬਆਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀਏ।”
14 ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਢੱਲ ਿਗਆ। 15 ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਥੇ
ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਲੈ ਜਾਂਦਾ।
16 ਤਦ ਵੇਖ,ੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚੋਂ ਕੰਮਧੰਦਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼
ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ
ਵਾਸੀ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਸਨ। 17 ਉਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਨੂੰ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਬੈਠੇ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ
ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ?” 18 ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਅਸੀਂ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾਹ
ਨੂੰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ
ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠਿਹਰਾਵੇ। 19 ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਗਿਧਆਂ ਲਈ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਇਸ
ਦਾਸੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਆਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ,
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
20 ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ
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ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੂੰ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਕੱਟ।”
21 ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਧਆਂ
ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲੱਗ।ੇ
22 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਨੰ ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਬਿਲਆਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਘੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਤ
ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ “ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ
ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੀਏ।”
23 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਘਰ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾ
ਕਰੋ। 24 ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਖ਼ੈਲ
ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹੋ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ
ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।” 25 ਪਰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ
ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰਖ਼ੈਲ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਗੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦ ਸਵੇਰ
ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। 26 ਤਦ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਈ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ
ਸੀ, ਅਤੇ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ।
27 ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਆ
ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦੀ ਰਖ਼ੈਲ ਘਰ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ
ਸਨ। 28 ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉੱਠ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ!” ਪਰ ਕੋਈ
ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਮਿਲਆ। ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਿਪਆ। 29 ਜਦ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਤਾਂ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਖ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਗਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤ।ੇ 30 ਤਦ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਉਹ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੇਿਖਆ! ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਿਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

20
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
1 ਤਦ ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਤੇ
ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਿਨੱਕਲੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਵਾਂਗੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। 2 ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਚਾਰ ਲੱਖ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ
ਿਪਆਦੇ ਸਨ। 3 ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ,ੇ
“ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਹੋਈ?” 4 ਤਦ ਉਸ
ਲੇਵੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਖ਼ੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ
ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਿਗਆ ਸੀ। 5 ਤਦ ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਆ ਪਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਖ਼ੈਲ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। 6 ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਖ਼ੈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਲੁ ੱਚਪੁਣਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਵੇਖ,ੋ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਮੱਤ ਦੱਸੋ।”
8 ਤਦ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ
“ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
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ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ। 9 ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਗਬਆਹ ਨਾਲ
ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਕਰਾਂਗ,ੇ 10 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੌ ਿਵੱਚੋਂ
ਦਸ, ਹਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੌ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ
ਵੱਖਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੌਜ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਿਲਆਉਣ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਉਸੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।” 11 ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਜੁੜ
ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
12 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੇ, “ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਬੁਿਰਆਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? 13 ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਬਿਲਆਲ
ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦਉ
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ
ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਈਏ।” ਪਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ 14 ਸਗੋਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ
ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲਣ। 15 ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ
ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਸੱਤ ਸੌ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜੁਆਨ ਸਨ,
ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ ਸੂਰਿਮਆਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। 16 ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਸੌ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜੁਆਨ ਖੱਬੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਸਨ ਜੋ
ਗੁਲੇਲ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਚੂਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਸਨ। 17 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਰ ਲੱਖ
ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਯੋਧਾ ਸਨ।
ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ, “ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨਾਲ
ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਵੇ?” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਪਿਹਲਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਜਾਵੇਗਾ।” 19 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ
ਉੱਠ ਕੇ ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ, 20 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਪੁਰਖ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਪੁਰਖ
ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ
ਆ ਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ। 21 ਤਦ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨੇ ਿਗਬਆਹ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ
ਰਲਾ ਿਦੱਤਾ। 22 ਿਫਰ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਤਕੜਾ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਸੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਕਤਾਰ
ਬੰਨੀ ਸੀ, ਿਫਰ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ। 23 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਸਲਾਹ
ਮੰਗੀ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ
ਫੇਰ ਜਾਈਏ ਿਕ ਨਾ?” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਕਰੋ।” 24 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ
ਲਈ ਨੇ ੜੇ ਗਏ। 25 ਤਦ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਫਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨੇ
ਿਗਬਆਹ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਖਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ
ਸਨ।
26 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਆਏ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ। 27 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। 28 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ?” ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ
18
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ਿਦਆਂਗਾ।” 29 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਘਾਤ ਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਬਠਾਇਆ।
30 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਿਫਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਫਰ
ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ। 31 ਤਦ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸੜਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬੈਤਏਲ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਿਗਬਆਹ
ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੋਈ ਤੀਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। 32 ਤਾਂ
ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ,” ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਉ ਭੱਜੀਏ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਖੱਚ ਿਲਆਈਏ।” 33 ਤਦ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਆਲਤਾਮਾਰ ਿਵੱਚ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜੋ ਘਾਤ ਿਵੱਚ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਅਚਾਨਕ ਿਨੱਕਲ ਆਏ। 34 ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਆਨ ਿਗਬਆਹ ਉੱਤੇ ਆ ਪਏ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਲੜਾਈ
ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਿਬਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ
ਵਾਲੀ ਹੈ। 35 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ
ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਸਭ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ ਸਨ।
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਿਜੱਤ
ਤਦ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ
ਭੱਜੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਰੱਿਖਆ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਬਠਾਇਆ ਸੀ।
37 ਤਦ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਿਗਬਆਹ ਉੱਤੇ ਆਣ
ਪਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ
ਮਾਿਰਆ। 38 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਧੂੰਏਂ ਦਾ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ। 39 ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੀਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਪਿਹਲੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 40 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਬੱਦਲ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ
ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਬੱਦਲ ਉੱਠ ਿਰਹਾ ਸੀ। 41 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮੁੜੇ
ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਿਕ ਿਬਪਤਾ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ ਹੈ! 42 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਿਵਖਾ ਕੇ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਪਰ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੋਂ
ਆਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਮਾਰਦੇ ਗਏ। 43 ਉਨਾਂ
ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨੁਹਾਹ
ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਖਦੇੜਦੇ ਗਏ। 44 ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਖ ਮਾਰੇ
ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। 45 ਤਦ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਿਰੰਮੋਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਿਗਦੋਮ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਖ
ਹੋਰ ਮਾਰ ਿਦੱਤ।ੇ 46 ਸਭ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਜੋ ਉਸ ਿਦਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ
ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ ਜੁਆਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ
ਸਨ। 47 ਪਰ ਛੇ ਸੌ ਪੁਰਖ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਿਰੰਮੋਨ ਦੀ
ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। 48 ਤਦ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਹਮਲਾ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ , ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ
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ਕੁਝ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ।
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ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ
1 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਦੇਵੇਗਾ। 2 ਲੋਕ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ 3 ਅਤੇ ਬੋਲੇ, “ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਅੱਜ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਤ ਘੱਟ ਿਗਆ ਹੈ?”
4 ਿਫਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ
ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ।
5 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਸੀ?” ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅੱਜ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 7 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਆਹੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਿਦਆਂਗ,ੇ ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਨੀਆਂ
ਿਕੱਥੋਂ ਦੇਈਏ?
8 ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਗੋਤ ਹੈ ਜੋ
ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਦ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭਾ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। 9 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੱਿਭਆ। 10 ਤਦ ਸਭਾ ਨੇ ਬਾਰਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਗਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਿਜਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ
ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ
ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਉ। 11 ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਿਕ
ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ।” 12 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਕੁਆਰੀਆਂ ਿਮਲੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪੁਰਖਾਂ
ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ੀਲੋਹ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ।
13 ਤਦ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਿਰੰਮੋਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀ
ਿਵੱਚ ਸਨ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
14 ਤਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਬੇਸ਼
ਿਗਲਆਦ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਆਰੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ
ਨਾ ਹੋਈਆਂ। 15 ਲੋਕ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏ ਿਕਉਂਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
16 ਤਦ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਬਚੇ ਹੋਏ
ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਪਤਨੀਆਂ ਿਕੱਥੋਂ ਿਲਆਈਏ?” 17 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਤ ਿਮਟ
ਨਾ ਜਾਵੇ। 18 ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਿਵਆਹ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ
ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰੇ,
ਉਹ ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ।” 19 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ,ੋ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਪੂਰਬ
ਵੱਲ ਿਜਹੜੀ ਬੈਤਏਲ ਤੋਂ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਲਬੋਨਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਲੰਘ ਕੇ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।” 20 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ,
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“ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ,
21 ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੀਲੋ ਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੱਚਣ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਸ਼ੀਲੋਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੜ ਕੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, 22 ਅਤੇ ਜਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜਾਂ
ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਹਾਂਗੇ ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦਉ ਿਕਉਂਿਕ
ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਹੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ
ਹੁੰਦੇ।” 23 ਤਦ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਲ
ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ।
24 ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੋਤ ਅਤੇ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
25 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਜਸ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
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ਰੂਥ
ਲੇਖਕ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ।
ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨਬੀ ਸਮੂਏਲ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ
ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਛੋਟੀ
ਕਹਾਣੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਥ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ (ਰੂਥ 4:17-22),
ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਸਹ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 1030 - 1010 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਰੂਥ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਕੂਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਰੂਥ ਿਵੱਚ ਦਰਜ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਨਆਂਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਰੂਥ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਸਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਪਿਹਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੀ ਗਈ ਿਕਉਂਿਕ 4:22 ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਜਕਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਦੇਸ਼
ਰੂਥ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ
ਹੈ ਜੋ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੋ ਿਵਧਵਾਂਵਾ ਨਾਓਮੀ ਅਤੇ ਰੂਥ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਤਆਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੀਏ (ਿਯਰ.
22:16; ਯਾਕੂਬ 1:27)।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਛੁਟਕਾਰਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਾਓਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਤਾਸਦੀ — 1:1-22
2. ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਰੂਥ ਦਾ ਨਾਓਮੀ ਦੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ — 2:1-23
3. ਨਾਓਮੀ ਦਾ ਰੂਥ ਨੂੰ ਬੋਅਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ — 3:118
4. ਰੂਥ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਓਮੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
— 4:1-22
ਅਲੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ
ਬਹੁਤ ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਿਗਆ। ਬੈਤਲਹਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਖੇਤਰ
ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਆਬ
ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਣ ਨੂੰ ਿਗਆ। 2 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਨਾਮ ਅਲੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਓਮੀ ਸੀ, ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਹਲੋਨ ਅਤੇ ਿਕਲਓਨ ਸਨ। ਇਹ ਬੈਤਲਹਮ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਫਰਾਥੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ
1

*

1:20 ਖੁਸ਼ਹਾਲ

†

1:20 ਿਨਰਾਸ਼ਾ
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ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗੇ। 3 ਜਦ ਉਹ ਮੋਆਬ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਨਾਓਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਲੀਮਲਕ ਮਰ ਿਗਆ। ਨਾਓਮੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਰਿਹ ਗਏ l 4 ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੋਆਬ
ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ
ਿਲਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਪਾਹ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। 5 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਿਹਲੋਨ ਅਤੇ
ਿਕਲਓਨ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ। ਨਾਓਮੀ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਿਹ ਗਈ।
ਨਾਓਮੀ ਅਤੇ ਰੂਥ ਦਾ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ
6 ਤਦ

ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਓਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 7 ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
8 ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ। ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਮਰ੍ਤਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ।
9 ਯਹੋਵਾਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ ਪਾਓ।” ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ
ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 10 ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ।” 11 ਅੱਗੋਂ ਨਾਓਮੀ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੀ ਧੀਓ, ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਿਕਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋ? ਭਲਾ, ਮੇਰੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਬਣਨ? 12 ਹੇ ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ
ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮਦੀ 13 ਤਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ, ਤਦ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ?
ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀਓ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ
ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਿਠਆ
ਹੈ।” 14 ਤਦ ਉਹ ਿਫਰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਰਪਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਪਰ ਰੂਥ ਨੇ ਨਾਓਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਿਡਆ।
ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਰੂਥ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਜੇਠਾਣੀ ਆਪਣੇ
ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਠਾਣੀ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾ।” 16 ਪਰ ਰੂਥ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ
ਨਾ ਕਰ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਛੱਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ
ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਂਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹੇਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ
ਮੈਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇਗਾ, 17 ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ l ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਰੇ।” 18 ਜਦ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਰੂਥ
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਠਾਣ ਿਲਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਖਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ।
15 ਤਦ

19 ਤਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਆਈਆਂ।
ਜਦ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰੌਲ਼ਾ
ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀਆਂ, “ਕੀ ਇਹ ਨਾਓਮੀ
ਹੈ?” 20 ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਾਓਮੀ* ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ
‘ਮਾਰਾ†’ ਕਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। 21 ਮੈਂ ਭਰੀ ਪੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ
ਹੱਥ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਓਮੀ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦੀਆਂ
ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ।” 22 ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ, ਨਾਓਮੀ ਅਤੇ
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ਉਸ ਦੀ ਨੂੰ ਹ ਮੋਆਬਣ ਰੂਥ, ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਅਤੇ
ਜੌਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।

2
ਰੂਥ ਬੋਅਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ
ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਅਲੀਮਲਕ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਅਜ਼ ਸੀ।
2 ਤਦ ਮੋਆਬਣ ਰੂਥ ਨੇ ਨਾਓਮੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਿਗਆ
ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਕਰਪਾ
ਪਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸੱਟੇ ਚੁੱਗ ਿਲਆਵਾਂ।” ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ!” 3 ਤਦ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਵਾਿਢਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਸੱਟੇ ਚੁਗਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਉਹ
ਅਲੀਮਲਕ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਅਜ਼ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੀ।
4 ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਬੋਅਜ਼ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਾਿਢਆਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ” ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।” 5 ਿਫਰ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਤੋਂ
ਜੋ ਵਾਿਢਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਸੀ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਿਕਸ ਦੀ ਕੁੜੀ
ਹੈ?” 6 ਸੇਵਕ ਨੇ ਜੋ ਵਾਿਢਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਸੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮੋਆਬਣ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਆਬ
ਦੇਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ।” 7 ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਵਾਿਢਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਪੂਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਸੱਟੇ ਚੁਗਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਿਦਓ?”
ਤਦ ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਠਰੀ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੀ।
8 ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਰੂਥ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਸੁਣ? ਤੂੰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਟੇ ਚੁਗਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ
ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਿਨੱਕਲ ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਰਿਹ। 9 ਇਸੇ ਖੇਤ ਵੱਲ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਿਧਆਨ ਰੱਖ
ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਜਾ। ਭਲਾ, ਮੈਂ ਇਨਾਂ
ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ, ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਘਿੜਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੀਂ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਹਨ।” 10 ਤਦ ਰੂਥ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਪਾਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ
ਤਾਂ ਪਰਦੇਸਣ ਹਾਂ।” 11 ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਈ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ
ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵ,ੇ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ,
ਿਜਸ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।” 13 ਤਦ ਰੂਥ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤੁਹਾਡੀ
ਦਯਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਿਦਆਲਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”
14 ਿਫਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ
ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਕੀ ਿਸਰਕੇ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋ।” ਤਦ ਉਹ
ਵਾਿਢਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਰੱਜ ਗਈ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ
ਲਏ। 15 ਜਦ ਉਹ ਿਸੱਟੇ ਚੁਗਣ ਲਈ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੁਗਣ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ 16 ਸਗੋਂ ਪੂਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ
ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਡੇਗਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਗਣ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦਓ, ਅਤੇ
ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਿਝੜਕੇ। 17 ਤਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੁਗਦੀ
ਰਹੀ; ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਚੁਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਬੱਤੀ ਸੇਰ* ਜੌਂ ਹੋਏ।
1 ਨਾਓਮੀ

*

2:17 12 ਿਕਲੋਗਰ੍ਾਮ

*

3:9 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈ
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18 ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਸ ਨੇ ਚੁਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦਾਣੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ,
ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ। 19 ਫੇਰ ਉਹ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਤੂੰ ਅੱਜ ਿਕੱਥੋਂ ਿਸੱਟੇ ਚੁਗੇ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ? ਧੰਨ ਹੈ
ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਹੈ।” ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ; ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਅਜ਼ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ
ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 20 ਤਦ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਨੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ।” ਫੇਰ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।
21 ਤਦ ਮੋਆਬਣ ਰੂਥ ਬੋਲੀ, “ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦ
ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਿਰਆਂ ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਕਰ।” 22 ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹ ਰੂਥ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” 23 ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਜੌਂ ਦੀ
ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੋਅਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਸੀ ਰਹੀ।

3
ਨਾਓਮੀ ਦੀ ਰੂਥ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
1 ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਰੂਥ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੀਏ
ਧੀਏ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਲੱਭਾਂ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ?
2 ਭਲਾ, ਹੁਣ ਬੋਅਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਿਜਸ
ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਹੀ ਸੀ? ਵੇਖ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਪੜ
ਿਵੱਚ ਜੌਂ ਛੱਟੇਂਗਾ, 3 ਸੋ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਿਪੜ ਵੱਲ ਜਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਨਾ
ਚੁੱਕੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਗਟ ਨਾ ਕਰੀਂ।
4 ਅਤੇ ਜਦ ਬੋਅਜ਼ ਲੇ ਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲੇ ਟੇਗਾ
ਤੂੰ ਿਧਆਨ ਰੱਖੀਂ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜਾ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।” 5 ਰੂਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੋ
ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਾਂਗੀ।”
6 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਹ ਿਪੜ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੀ
ਸੱਸ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। 7 ਜਦ
ਬੋਅਜ਼ ਖਾ ਪੀ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਅਨੰ ਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ
ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ, ਤਦ ਰੂਥ
ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟ
ਗਈ।
8 ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੌਂਕ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ
ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?” ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਰੂਥ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚੱਦਰ ਦਾ
ਪੱਲਾ ਪਾ ਿਦਉ* ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ।” 10 ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਿਕਰਪਾ
ਿਵਖਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਭਾਵੇਂ
ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ। 11 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੇ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਨਾ
ਡਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਭਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈਂ।
12 ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਹੈ। 13 ਅੱਜ ਦੀ
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ਰਾਤ ਠਿਹਰ ਜਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ
ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਛੁਡਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਛੁਡਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਵੇਰ
ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟੀ ਰਿਹ।”
14 ਤਦ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਲੇ ਟੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਜਰੇ
ਹੀ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ।
ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਈ ਸੀ।” 15 ਿਫਰ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੀ ਚੱਦਰ ਫੜਹ੍ ਲੈ,” ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਹ੍
ਿਲਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਟੋਪੇ ਜੌਂ† ਦੇ ਿਮਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ, ਿਫਰ ਉਹ
ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। 16 ਜਦ ਰੂਥ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ?” ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ
ਸੀ। 17 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੇ ਟੋਪੇ ਜੌਂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ
ਜਾਈਂ।” 18 ਤਦ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਾਣ
ਨਾ ਲਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ; ਤੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੀ ਰਿਹ,
ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਜ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਦ
ਤੱਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।”

4
ਰੂਥ ਅਤੇ ਬੋਅਜ਼ ਦਾ ਿਵਆਹ
1 ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ
ਬੈਿਠਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਿਮੱਤਰ!
ਇੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ,” ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ
ਬੈਠ ਿਗਆ। 2 ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਦਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। 3 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨਾਓਮੀ ਿਜਹੜੀ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਮੁੜ
ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਭਰਾ ਅਲੀਮਲਕ ਦਾ ਸੀ। 4 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਤੇਰੇ ਕੰਨ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ
ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈ
ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੁਡਾ ਲੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਡਾਉਣਾ
ਚਾਹੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਰੇ ਿਬਨਾਂ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਂ।” ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ।” 5 ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ
ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਉਸ
ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਮੋਆਬਣ ਰੂਥ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਰਹੇ।”
6 ਤਦ ਉਸ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰਾਬ
ਕਰ ਬੈਠਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ।” 7 ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਹ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹੋ
ਰੀਤ ਸੀ। 8 ਤਦ ਉਸ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਹੀ
ਉਹ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਿਦੱਤੀ।”
9 ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਏ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਅਲੀਮਲਕ ਅਤੇ ਿਕਲਓਨ
ਅਤੇ ਮਿਹਲੋਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਹੈ।
10 ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮਿਹਲੋ ਨ ਦੀ ਿਵਧਵਾ, ਮੋਆਬਣ ਰੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈ
ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ
ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਰਹੇ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ
†
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ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਾਟਕਾਂ
ਤੋਂ ਿਮੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ।” 11 ਤਦ ਸਾਿਰਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ
ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਈ
ਹੈ, ਰਾਖ਼ੇਲ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਵਰਗੀ ਕਰੇ, ਿਜਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੂੰ ਅਫਰਾਥਾਹ ਿਵੱਚ ਵੀਰਤਾ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ
ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। 12 ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ
ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰਸ* ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵ,ੇ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਤਾਮਾਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲਈ ਜਣੀ।”
ਬੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਰੂਥ ਦਾ ਵੰਸ਼
ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਰੂਥ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੀ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ। 14 ਤਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਓਮੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ
ਯਹੋਵਾਹ, ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਨਾ
ਛੱਿਡਆ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਹੋਵ,ੇ 15 ਅਤੇ ਇਹ
ਤੇਰੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੱਤ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” 16 ਤਦ
ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਦਾਈ ਬਣੀ। 17 ਤਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੁਆਢ
ਂ ਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਿਕ “ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ ਹੈ” ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਓਬੇਦ
ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਯੱਸੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ।
18 ਪਰਸ ਦੀ ਕੁਲਪੱਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਸ ਤੋਂ ਹਸਰੋਨ ਜੰਿਮਆ,
19 ਹਸਰੋਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਜੰਿਮਆ, ਰਾਮ ਤੋਂ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਜੰਿਮਆ 20 ਅਤੇ
ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਤੋਂ ਨਿਹਸ਼ੋਨ ਜੰਿਮਆ, ਨਹਸ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸਲਮੋਨ ਜੰਿਮਆ
21 ਅਤੇ ਸਲਮੋਨ ਤੋਂ ਬੋਅਜ਼ ਜੰਿਮਆ, ਬੋਅਜ਼ ਤੋਂ ਓਬੇਦ ਜੰਿਮਆ
22 ਅਤੇ ਓਬੇਦ ਤੋਂ ਯੱਸੀ ਜੰਿਮਆ, ਯੱਸੀ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਜੰਿਮਆ।
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1 ਸਮੂਏਲ
ਲੇਖਕ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ।
ਹਾਲਾਂਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਬੀ ਸਮੂਏਲ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ
ਿਕਉਂਿਕ 1 ਸਮੂਏਲ 1:1-24:22 ਤੱਕ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਨਬੀ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸ
ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਿਲਿਖਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਕੀ ਭਾਗ
ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਨਬੀ/ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ (1 ਇਿਤਹਾਸ 29:29)।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 1050-722 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਿਖਆ। ਵੱਖ-ੋ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ
ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
(1 ਸਮੂਏਲ 11:8; 17:52; 18:16; 2 ਸਮੂਏਲ 5:5; 11:11;
12:8; 19:42-43; 24:1, 9)।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠਕ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵੰਡੇ
ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਿਜੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਵੈਧਤਾ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰੀ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
1 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕਮੁੱਠ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ
ਗਏ। ਸਮੂਏਲ ਆਖਰੀ ਿਨਆਂਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਰਾਿਜਆਂ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਤਬਦੀਲੀ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ — 1:1-8:22
2. ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਜੀਵਨ
— 9:1-12:25
3. ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ — 13:115:35
4. ਦਾਊਦ ਦਾ ਜੀਵਨ — 16:1-20:42
5. ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ —
21:1-31:13
ਅਲਕਾਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ

1 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਰਾਮਾਤੈਮ ਸੋਫ਼ੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ

ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲਕਾਨਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਯਰੋਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ
ਅਲੀਹੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਤੋਹੁ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਸੂਫ਼ ਇਫ਼ਰਾਥੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
2 ਉਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੰਨਾਹ ਅਤੇ ਦੂਜੀ
ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਨੰ ਨਾਹ ਸੀ। ਪਿਨੰ ਨਾਹ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੰਨਾਹ ਦੇ
ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
3 ਅਲਕਾਨਾਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ੀਲੋ ਹ ਿਵੱਚ
ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਜਾਂਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਏਲੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਜਾਜਕ ਸਨ। 4 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਲਕਾਨਾਹ ਭੇਂਟ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ
*
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ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਿਨੰ ਨਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਹੱਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 5 ਪਰ ਹੰਨਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ
ਿਹੱਸਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹੰਨਾਹ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। 6 ਉਹ ਦੀ ਸੌਂਕਣ
ਹੰਨਾਹ ਨੂੰ ਿਖਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੇੜਦੀ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। 7 ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਦ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਖਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। 8 ਸੋ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਪਤੀ ਅਲਕਾਨਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਹੰਨਾਹ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ
ਰੋਂਦੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਖਾਂਦੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਿਕਉਂ ਕੁੜਦਾ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ? ਭਲਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ?
ਹੰਨਾਹ ਅਤੇ ਏਲੀ
ਉਹ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਖਾ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਹੰਨਾਹ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਹੰਨਾਹ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੋ
ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ
ਰੋਈ 11 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ
ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਦੇ ਿਦਆਂਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਉਸਤਰਾ ਕਦੀ ਨਾ ਿਫਰੇਗਾ।
12 ਜਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਏਲੀ
ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। 13 ਪਰ ਹੰਨਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਆਖਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਬੁੱਲ ਹੀ ਿਹੱਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਏਲੀ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਉਹ ਨਸ਼ੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ 14 ਸੋ ਏਲੀ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਿਕੰਨਾਂ ਿਚਰ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ
ਰਹੇਂਗੀ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ 15 ਤਦ ਹੰਨਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਮਨ ਦੀ ਔਰਤ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਿਲਆ ਹੈ। 16 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ
ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਜਾਣ।* ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢੇਰ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। 17 ਤਦ ਏਲੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੀ
ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। 18 ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਤੇਰੀ
ਦਯਾ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ।
9 ਜਦ
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ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਤਦ
ਅਲਕਾਨਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੰਨਾਹ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, 20 ਹੰਨਾਹ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਜਦ
ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਮੂਏਲ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਿਲਆ ਹੈ।
21 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਲਕਾਨਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਲ
ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਸੁੱਖਣਾ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਿਗਆ। 22 ਪਰ
ਹੰਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਿਜਨਾਂ ਿਚਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਵਾਂਗੀ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। 23 ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਦੇ ਪਤੀ ਅਲਕਾਨਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹੀ
ਕਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਛੁਡਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹ। ਿਸਰਫ਼
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ
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ਉੱਥੇ ਠਿਹਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਦ
ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਛੁਡਾਇਆ ਿਗਆ।
24 ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਛਾ†, ਦਸ ਿਕੱਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਰਸ
ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਸ਼ੇਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲੋਹ
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਉਹ ਬਾਲਕ ਅਜੇ ਿਨਆਣਾ ਹੀ
ਸੀ। 25 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਚੜਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਏਲੀ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ 26 ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਸਹੁੰ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 27 ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ
ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ 28 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।

2
ਹੰਨਾਹ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
1 ਹੰਨਾਹ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਮੇਰਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਗਨ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਿਸੰਗ* ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਿਲਆ ਿਗਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਅਨੰ ਦ ਹੋਈ।
2 ਯਹੋਵਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ,
ਤੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੀ ਚੱਟਾਨ ਨਹੀਂ।
3 ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਆਖ,
ਅਤੇ ਆਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਿਨੱਕਲੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਿਗਆਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਹਸਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4 ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਟੁੱਟ ਗਏ,
ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਬਲ ਨਾਲ ਕੱਸੇ ਗਏ।
5 ਉਹ ਜੋ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ,
ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਿਮਟ ਗਈ,
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਜੰਮੇ,
ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ।
6 ਯਹੋਵਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹੋ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
7 ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
8 ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੂੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾਵੇ,
ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾਵੇ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੀ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
9 ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ,
ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਪਏ ਰਿਹਣਗੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਜੱਤਦਾ।
10 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਮਟਾਏ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਜੇਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਸੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ।
11 ਤਦ ਅਲਕਾਨਾਹ ਰਾਮਾਹ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਬਾਲਕ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।
*

2:1 ਬਲ

†

2:25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

‡

2:29 ਕੁਚਲਦੇ
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ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਹੁਣ ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਾ
ਜਾਿਣਆ। 13 ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੇਟ
ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮਾਸ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ
ਿਤਸੂਲ ਹੱਥ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 14 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਸ ਿਵੱਚ
ਜੋ ਕੜਾਹੇ, ਦੇਕਚੇ, ਵਲਟੋਹੀ ਜਾਂ ਸਗਲੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਖੋਭਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਿਜਨਾਂ ਿਤਸੂਲ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਾਜਕ ਆਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 15 ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ
ਸੜਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਜਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਭੇਟ
ਚੜਹ੍ਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਲਈ
ਮਾਸ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੱਚਾ
ਮਾਸ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। 16 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ ਅਜੇ ਉਸ
ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸੜ ਲੈਣ ਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਿਜੰਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਲੈ ਜਾਈਂ ਤਾਂ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦਾ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇਹ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ! 17 ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ।
12

ਬਾਲਕ ਸਮੂਏਲ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ
ਸਮੂਏਲ ਜੋ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਸੂਤੀ ਏਫ਼ੋਦ ਪਿਹਨ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 19 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਚੋਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਿਲਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਆਉਂਦੀ
ਸੀ। 20 ਸੋ ਏਲੀ ਨੇ ਅਲਕਾਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅੰਸ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ
21 ਫੇਰ ਹੰਨਾਹ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਾਲਕ ਸਮੂਏਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ
ਿਗਆ।
18 ਪਰ

ਏਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਵਵਹਾਰ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। 23 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ
ਕੰਮ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਿਕਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੀ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, 24 ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ,
ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। 25 ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਿਨਆਈਂ† ਉਹ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਿਫਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 26 ਉਹ ਬਾਲਕ ਸਮੂਏਲ ਵਧਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਿਹਚਾਣ ਸੀ।
22 ਏਲੀ

ਏਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਸਨ,
ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 28 ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਾਜਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, ਧੂਪ ਧੁਖਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਏਫ਼ੋਦ ਪਿਹਨੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀਆਂ? 29 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਮੇਰੀ
27 ਤਦ
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ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਲਚ‡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ-ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਬਣੇ?
30 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ,ੇ
ਪਰ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ
ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਤੁੱਛ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। 31 ਵੇਖ,
ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਟੱਬਰ
ਦੀ ਬਾਂਹ§ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ
ਉਮਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 32 ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਜੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 33 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਖੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਿਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਜੁਆਨੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਰ-ਖੱਪ ਜਾਵੇਗਾ। 34 ਜੋ ਤੇਰੇ
ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਹਾਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇਗਾ ਸੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ
ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।
35 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜਾਜਕ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ
ਅਤੇ ਜੀਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਘਰ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ
ਤੁਰੇਗਾ। 36 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜਾ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੁਕ
ੱ ੜੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ
ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ, ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੋਈ
ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜਾ ਰੋਟੀ ਿਮਲ ਜਾਵੇ।

3
ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
1 ਉਹ ਬਾਲਕ ਸਮੂਏਲ ਏਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ
ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਜਦ ਏਲੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਲੰਮਾ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ।
3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਿਝਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਲੰਮਾ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, 5 ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਾ
ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਉੱਠ ਕੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ
ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। 7 ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਅਜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਮੂਏਲ
ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਏਲੀ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। 9 ਤਦ ਏਲੀ ਨੇ ਸਮੂਏਲ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਉਹ
ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੀ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਲ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸਮੂਏਲ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ।
10 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਸੱਿਦਆ, “ਸਮੂਏਲ, ਸਮੂਏਲ।” ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਬੋਲ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 11 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
§
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ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬਣਗੇ, 12 ਸੋ ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਏਲੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਦ
ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ।
13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਜਾਣ ਵੀ ਿਲਆ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ
ਘਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਨੀਚ* ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਿਕਆ। 14 ਇਸ
ਕਰਕੇ ਏਲੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੋ ਏਲੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ
ਬੁਿਰਆਈ, ਿਕਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਭੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਿਮਟੇ।
15 ਸਮੂਏਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਿਰਹਾ, ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ
ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਏਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੱਸਣ
ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। 16 ਤਦ ਏਲੀ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੂਏਲ! ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 17 ਤਦ ਉਹ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ, ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ? ਮੈਥੋਂ
ਨਾ ਲੁ ਕਾਵੀਂ। ਜੇ ਕਦੀ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ
ਹਨ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁ ਕਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ
ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੇ! 18 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਚਨ
ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲੁ ਕਾਇਆ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰੇ।
19 ਸਮੂਏਲ ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ† ਦੀ ਆਖੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਵਅਰਥ
ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤੀ। 20 ਅਤੇ ਦਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਸ਼ਿਹਰ
ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਜਾਣ ਿਗਆ ਜੋ ਸਮੂਏਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਬੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 21 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਸਮੂਏਲ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

4
ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਖੋਹ ਿਲਆ ਜਾਣਾ
1 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ।
ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਅਬੇਨੇਜ਼ਰ
ਜਗਾ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅਫੇਕ ਿਵੱਚ ਤੰਬੂ
ਲਾਏ। 2 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮਨੁੱਖ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ।
3 ਜਦ ਲੋ ਕ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਹਾਰ ਿਕਉਂ
ਿਦੱਤੀ? ਆਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸ਼ੀਲੋਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਈਏ ਿਕ ਉਹ* ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ। 4 ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਜੋ ਸੈਨਾਵਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ , ਜੋ ਦੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਣ ਅਤੇ ਏਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫ਼ਨੀ
ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਨ।
5 ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ
ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ
ਬੁਲਾਇਆ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। 6 ਜਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ
ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਇਨਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ? ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਿਣਆ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਹੈ।
7 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਡਰ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਹੈ! ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 8 ਹਾਏ! ਅਿਜਹੇ
ਬਲਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਦੇਵਤੇ
*
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ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਵਾਂ
ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਸੀ। 9 ਹੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਰਦ
ਬਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮਰਦ ਬਣੋ ਅਤੇ ਲੜੋ!
10 ਸੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੜੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵੱਲ ਨੱਠੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ
ਹੋਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਖੋਹ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਏਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫ਼ਨੀ ਅਤੇ
ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਏਲੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਤਦ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨੱਠਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਿਮੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਸੇ
ਿਦਨ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। 13 ਜਦ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਏਲੀ
ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਹ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਬਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਰੋਣ-ਿਪੱਟਣ ਲੱਗਾ। 14 ਜਦ ਿਵਰਲਾਪ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਏਲੀ
ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈ ਿਗਆ?
ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਏਲੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ।
15 ਏਲੀ ਅਠਾਨਿਵਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਦੰਦਾ। 16 ਸੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਏਲੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਆਇਆ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ? 17 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਵੱਡੀ ਵਾਢ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਮਾਰੇ
ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ। 18 ਤਦ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ
ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੋਂ ਿਪੱਠ ਭਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਿਡੱਗ ਿਪਆ, ਉਹ ਦੀ
ਧੌਣ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ
ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।
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ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੀ ਨੂੰ ਹ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਜਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇ ੜੇ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ
ਪਤੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 20 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਡਰ ਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਿਧਆਨ
ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। 21 ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਈਕਾਬੋਦ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਰਤਾਪ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਖੁੱਸ ਜੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ। 22 ਅਤੇ
ਉਹ ਬੋਲੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਖੋਹ ਿਲਆ ਿਗਆ।
19 ਉਸ

5
ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ, ਅਬੇਨੇਜ਼ਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ। 2 ਜਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਗੋਨ ਦੇਵਤੇ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਦਾਗੋਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕੋਲ ਰੱਿਖਆ। 3 ਜਦ
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਦੋਦੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਦਾਗੋਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ
ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਾਗੋਨ ਨੂੰ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। 4 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜਦ
ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਦਾਗੋਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦੇ
1

1 ਸਮੂਏਲ 6:7

ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਾ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਗੋਨ ਦਾ ਿਸਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਢੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਉਹ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਧੜ ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। 5 ਇਸ ਲਈ ਅਸ਼ਦੋਦ
ਿਵੱਚ ਦਾਗੋਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦਾਗੋਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ।
6 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਅਸ਼ਦੋਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਗਲਟੀਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ। 7 ਜਦ
ਅਸ਼ਦੋਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾਗੋਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਿਪਆ
ਹੈ। 8 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਗਥ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। 9 ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਿਨੱਿਕਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਿਡਆਂ ਤੱਕ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਦਾਂ
ਿਵੱਚ ਰਸੋਲੀਆਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ। 10 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਅਕਰੋਨ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਪਰ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਕਰੋਨ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਕਰੋਨੀ ਚੀਕ ਉੱਠੇ, ਿਕ
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ
ਿਲਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ। 11 ਸੋ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਨਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਡਰ
ਿਗਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਤ ਭਾਰਾ ਸੀ। 12 ਉਹ ਲੋਕ
ਜੋ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਿਗਲਟੀਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਨ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

6
ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਣਾ
1 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੱਤ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ। 2 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ
ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚਾਈਏ। 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਭੇਜੋ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਿਦਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ।
4 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਕੀ ਭੇਜੀਏ? ਉਹ
ਬੋਲੇ, ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੂਹੇ
ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਿਗਲਟੀਆਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਬਵਾਂ ਹੈ। 5 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਿਗਲਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਚੂਿਹਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। 6 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ? ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਚਰਜ਼
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਦਖਾਈਆਂ। ਭਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨਾ ਗਏ? 7 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਣਾਓ
ਅਤੇ ਦੋ ਲਵੇਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਜੋੜ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
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ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ
ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਰੱਖ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰ ਿਦਓ ਜੋ ਤੁਰ ਜਾਵੇ। 9 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਵੱਲ ਚੜਹ੍ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ
ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਿਲਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
10 ਸੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੋ ਲਵੇਰੀਆਂ ਗਊਆਂ
ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜੋਿਤਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ
ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ। 11 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੂਹੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਗਲਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ
ਰੱਿਖਆ। 12 ਤਦ ਗਊਆਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ
ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿੜੰਗਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸਰਦਾਰ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਗਏ। 13 ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਣਕ
ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਦੂਕ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਅਨੰ ਦ ਹੋ ਗਏ। 14 ਗੱਡੀ ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ੀ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੀ
ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਿਰਆ
ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ।
15 ਲੇ ਵੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਸਮੇਤ ਜੋ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਨ, ਹੇਠਾਂ
ਉਤਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਧਿਰਆ ਅਤੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲੀਆਂ ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ। 16 ਜਦ ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਿਡੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਿਦਨ ਅਕਰੋਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ।
17 ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਿਗਲਟੀਆਂ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ
ਭੇਟ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਦੋਦ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ
ਅੱਜ਼ਾਹ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਗਥ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਰੋਨ
ਦੀ 18 ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੂਹੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ
ਿਪੰਡਾਂ ਦੇ ਿਜੰਨੇ ਅਬੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਸਨ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਹੈ।
19 ਉਹ ਨੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ
ਸੱਤਰ ਮਨੁੱਖ* ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ। 20 ਸੋ ਬੈਤ
ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ, ਭਲਾ, ਿਕਸ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲ
ਜਾਵੇ? 21 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੂਤ ਘੱਲੇ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਏ ਹਨ
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ।
1 ਤਦ

7

ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਟੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ।
ਿਨਆਈਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਮ
ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦ ਸੰਦੂਕ ਿਕਰਯਥਯਾਰੀਮ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਹ
2

*

6:19 ਕੁਝ ਿਲਖਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਸੱਤਰ ਲੋਕ

*

7:12 ਏਸ਼ਾਨਾਹ
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ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। 3 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ
ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਓਪਿਰਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦੇਵੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। 4 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਬਆਲ
ਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ
ਕੀਤੀ।
5 ਫੇਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਾਂਗਾ। 6 ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਭਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਅਤੇ
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ। 7 ਜਦ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਏ।
8 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਿਹ
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਰਲਾ ਕਰ ਜੋ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਵੇ। 9 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ
ਚੁੰਘਦਾ ਮੇਮਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। 10 ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਸਮੂਏਲ ਉਸ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਲਈ ਨੇ ੜੇ ਆਏ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਵੱਡੀ ਗੜਹ੍ਕ ਨਾਲ ਗੱਿਜਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਅੱਗੇ
ਹਾਰ ਗਏ। 11 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਮਸਪਾਹ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਤ ਕਰ ਦੇ ਹੇਠ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਰਦੇ ਗਏ।
12 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਸਪਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ੇਨ*
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੇਨੇਜ਼ਰ ਧਿਰਆ
ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
13 ਸੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਫੇਰ
ਕਦੀ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਰਹਾ। 14 ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਅਕਰੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਥ ਤੱਕ ਫੇਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਏ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ।
15 ਜਦ ਤੱਕ ਸਮੂਏਲ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 16 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ ਿਗਲਗਾਲ ਅਤੇ
ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਫੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। 17 ਫੇਰ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਮੁੜ
ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ
ਬਣਾਈ।

8
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਦ ਸਮੂਏਲ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
2 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਏਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਿਬਯਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ 1

1 ਸਮੂਏਲ 8:3

188

ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਨ। 3 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ
ਸਗੋਂ ਝੂਠੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਿਨਆਂ
ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
4 ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ
ਸਮੂਏਲ ਕੋਲ ਆਏ, 5 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਵੇਖ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ
ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਠਿਹਰਾ ਦੇ, ਿਜਵੇਂ
ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਠਿਹਰਾ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ
ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 7 ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਕੰਨ ਲਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਤਆਿਗਆ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਾਂ। 8 ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ
ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਕੀਤੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 9 ਇਸ ਲਈ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਉਸ
ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
10 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਦੇ ਸਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। 11 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹ
ਵਰਤਾਉ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਪਿਣਆਂ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌ ਕਰ
ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣਗੇ। 12 ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਕਰਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਅਤੇ ਰੱਥਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰਾਵੇਗਾ,
13 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇਗਾ, 14 ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੈਤੂਨ
ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ
ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। 15 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਖ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ
ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸਿਰਆਂ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
16 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਜੁਆਨਾਂ*
ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਧਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਵੇਗਾ 17 ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣੋਗੇ, 18 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਉਸ ਿਦਨ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਵੋਗ,ੇ ਪਰ ਉਸ
ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ!
19 ਿਫਰ ਵੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 20 ਜੋ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ
ਿਨਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ
ਕਰੇ। 21 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚੁਣ। ਤਦ
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ।

9
ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ
ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਸ਼
ਜੋ ਅਬੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਸਰੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਬਕੋਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਜੋ ਅਿਫਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਵੱਡਾ ਤਕੜਾ
1 ਿਬਨਯਾਮੀਨ

*

8:16 ਜਾਂ ਡੰਗਰ

*

9:1 ਜਾਂ ਧਨੀ

†

9:8 ਿਤੰਨ ਗਰ੍ਾਮ ਛੋਟਾ ਿਸੱਕਾ
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ਸੂਰਮਾ* ਸੀ। 2 ਉਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ।
3 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਪਤਾ ਕੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਧੀਆਂ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਇਸ
ਲਈ ਕੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ। 4 ਸੋ ਉਹ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਸ਼ਲੀਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭੀਆਂ ਤਦ ਉਹ
ਸ਼ਾਲੀਮ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਸਨ। ਫੇਰ ਉਹ
ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਲੱਭੀਆਂ।
5 ਜਦ ਉਹ ਸੂਫ਼ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਗਧੀਆਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਕਰੇ।
6 ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਦਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਦਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਆਖੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲੋ ਉਸ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਰਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? 7 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਗ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ? 8 ਟਿਹਲੂ ਏ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ ਵੇਖ, ਇੱਕ ਚੁਆਨੀ† ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਜਨ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦੱਸੇ। 9 ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆਂ
ਿਵੱਚ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਸਲਾਹ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ੀ
ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। 10 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂ ਏ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਆਏ,
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ।
11 ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਿਟੱਲੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਿਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ
ਿਮਲ ਪਈਆਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ੀ ਹੈ? 12 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਜਾਓ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਲੋਕ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ। 13 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਵੜੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਤੁਰੰਤ ਿਮਲ ਲਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕ
ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੋ ਉਹ ਬਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਪਰਾਹੁਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੜਹ੍ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਮਲੋਗੇ। 14 ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜੇ
ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਮੂਏਲ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਿਲਆ।
15 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 16 ਜੋ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਸੋ ਤੂੰ ਉਹ
ਨੂੰ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕਰੀਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਬਣੇ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮੇਰੇ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 17 ਸੋ ਜਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਇਹੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। 18 ਇਸ
ਲਈ ਸ਼ਾਊਲ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
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ਆਿਖਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਦਰਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? 19 ਸਮੂਏਲ ਨੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਦਰਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਉੱਚੇ
ਥਾਂ ਵੱਲ ਚੜਹ੍, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਵਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ।
20 ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗਧੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਿਚਆਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਕਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ? 21 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਭਲਾ, ਮੈਂ
ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਗੋਤ ਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ? ਫੇਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ
ਆਖਦੇ ਹੋ?
22 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਹੁਿਣਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ ਤੀਹ
ਲੋਕ ਸਨ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾਇਆ। 23 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਉਹ ਟੁੱਕੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਰੱਖ ਛੱਡੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ
ਲੈ ਆ। 24 ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੜਾ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਵੇਖ, ਇਹ ਜੋ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ
ਖਾ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਨਉਂਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਸਮੂਏਲ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। 25 ਜਦ
ਉਹ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਾਣਾ

ਸਮੂਏਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ

26 ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਿਦਨ
ਚੜਹ੍ਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਫੇਰ
ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ
ਉੱਿਠਆ, ਉਹ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਗਏ। 27 ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਿਸਰੇ ਵੱਲ ਉੱਤਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੁਰ,ੇ ਸੋ ਉਹ
ਅੱਗੇ ਹੋ ਿਗਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ
ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ।
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ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਉਂਡੇਲ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ* ਬਣੇਂ?
2 ਅੱਜ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ
ਿਵੱਚ ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੀ ਕਬਰ ਸਲਸਹ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕ ਿਮਲਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਣ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਗਧੀਆਂ
ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵੇਖ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਗਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਹੋ
ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? 3 ਿਫਰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤਾਬੋਰ ਦੇ ਬਲੂ ਤ ਹੇਠ
ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਿਤੰਨ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ
ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਿਤੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਦੀ ਮੇਸ਼ੇਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਉਹ
ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵੀਂ, 5 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨੇ ੜੇ
ਿਜੱਥੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ
ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਤੈਨੂੰ
ਿਮਲੇਗੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਬਾਬ,
ਖੰਜਰੀ, ਬੰਸਰੀ ਤੇ ਬੀਨ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
*
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ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 6 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲੇਂਗਾ ਸਗੋਂ ਤੂੰ
ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ 7 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਦ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ, ਿਫਰ ਿਜਸ ਕੰਮ ਨੂੰ
ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ; ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ। 8 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਗਲਗਾਲ ਵੱਲ
ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਜੋ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
9 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲੋਂ ਮੁਿੜਆ ਤੇ ਿਪੱਠ ਫੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸੇ
ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ
ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸੇ ਿਦਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਜਦ ਉਹ ਉਸ
ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਿਮਲੀ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਵੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ 11 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ
ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਬੋਲਿਦਆਂ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ? 12 ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਕੌਣ
ਹੈ? ਤਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਉਤ ਬਣ ਗਈ, “ਭਲਾ, ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਨਬੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ?” 13 ਜਦ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਨੂੰ
ਿਗਆ।
14 ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਏ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਗਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਿਮਲੀਆਂ ਤਦ ਅਸੀਂ
ਸਮੂਏਲ ਕੋਲ ਗਏ। 15 ਫੇਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਚਾਚਾ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ,
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਿਖਆ? 16 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਗਧੀਆਂ ਲੱਭ ਪਈਆਂ
ਹਨ ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਨੂੰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ
ਨਾ ਦੱਸੀ।
ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ। 18 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਰਜਵਾਿੜਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਅਨੇ ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਛੁਡਾ ਿਦੱਤਾ। 19 ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਤ
ਿਪੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ
ਕਰੋ।
20 ਜਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਗੋਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਚੀ ਿਨੱਕਲੀ 21 ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮਤਰੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ
ਫੇਰ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਲੱਿਭਆ। 22 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਐਥੇ ਆਵੇਗਾ ਿਕ ਨਹੀਂ? ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। 23 ਤਦ ਉਹ
ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ
ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 24 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ
17
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ਇਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਰਾਜਾ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ!
25 ਫੇਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ।
26 ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਿਗਬਆਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਭਾਿਰਆ ਸੀ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ। 27 ਪਰ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ
ਿਕਵੇਂ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਾ ਿਲਆਏ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ।

11
ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਅਮੋਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਅੰਮੋਨੀ ਨਾਹਾਸ਼ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਤਦ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਹਾਸ਼ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗ।ੇ
2 ਅੰਮੋਨੀ ਨਾਹਾਸ਼ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅਪਮਾਨ
ਕਰਾਂ! 3 ਤਦ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਦੂਤ ਭੇਜੀਏ,
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਵਾਂਗ।ੇ 4 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਦੂਤ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਦ ਸਭ ਲੋਕ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ
ਰੋਣ ਲੱਗ।ੇ
5 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਸ਼ਾਊਲ ਪੈਲੀ ਤੋਂ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹਨ? ਉਨਾਂ ਨੇ
ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। 6 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਭੜਿਕਆ 7 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਮਗਰ
ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਦੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇ। 8 ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਕ ਿਵੱਚ ਿਗਿਣਆ
ਸੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਨ। 9 ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਏ ਸਨ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੋ ਜੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ
ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਸੋ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰ ਦ ਮਨਾਇਆ।
10 ਤਦ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਿਨੱਕਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਕਰੋ। 11 ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਟੋਲੀਆਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆ ਵਿੜਆ ਅਤੇ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਿਦਨ ਚੜਨ ਤੱਕ ਅਿਜਹਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ
ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਸੋ ਅਿਜਹੇ ਿਖੱਲਰ ਗਏ, ਜੋ ਦੋ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ
ਨਾ ਰਹੇ।
12 ਤਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ? ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ
ਆਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ! 13 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਕੋਈ ਮਾਿਰਆ ਨਾ ਜਾਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1 ਤਦ

*

12:11 ਿਗਦਾਊਨ

†

12:11 ਬਦਾਨ
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14 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਓ, ਅਸੀਂ ਿਗਲਗਾਲ
ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਿਕ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਿਫਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੀਏ।
15 ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ ਗਈ ਅਤੇ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਮਨਾਈ।

12
ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ
ਰਾਜਾ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 2 ਹੁਣ ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ
ਤੁਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼
ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ
ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ। 3 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ
ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਗਵਾਹੀ ਭਰੋ। ਮੈਂ ਿਕਸ ਦਾ ਬਲ਼ਦ ਿਲਆ ਜਾਂ ਿਕਸ ਦਾ ਗਧਾ ਿਲਆ?
ਮੈਂ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕੁਧਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਿਕਸ ਉੱਤੇ ਅਨੇ ਰ ਮਾਿਰਆ? ਅਤੇ
ਿਕਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਕੇ ਿਨਆਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂ ਦੱਸ?ੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ। 4 ਤਦ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਨੇ ਰ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ
ਿਲਆ ਹੈ। 5 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ। ਉਹ ਬੋਲੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੈ।
6 ਫੇਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਂਦਾ। 7 ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਭਿਲਆਈਆਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। 8 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯਾਕੂਬ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ। 9 ਫੇਰ
ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਰ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਸਰਾ ਦੇ ਹੱਥ, ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਲੜੇ। 10 ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਬਆਲੀਮ
ਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗ।ੇ 11 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਯਰੁੱਬਆਲ* ਅਤੇ ਬਦਾਨ † ਅਤੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸਨ,
ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਸ ਗਏ। 12 ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਹਾਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਜਦ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਰਾਜਾ ਸੀ 13 ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 14 ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋਗ,ੇ
ਉਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਗਰ
ਚੱਲਦੇ ਜਾਓਗੇ। 15 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਗੇ
1 ਿਫਰ
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ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ। 16 ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇਗਾ ਵੇਖ।ੋ 17 ਕੀ, ਅੱਜ ਕਣਕ
ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ
ਗਰਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਘੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। 18 ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਰਜਣ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੀਂਹ ਭੇਿਜਆ। ਤਦ ਸਭ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ
ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ।
19 ਤਦ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਾ
ਜਾਈਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮੰਿਗਆ! 20 ਤਦ ਸਮੂਏਲ
ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਸਭ ਬੁਿਰਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਿਫਰ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਮੁਿੜਓ,
ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। 21 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਲਾਭ ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਿਵਅਰਥ ਹੈ, 22 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਤਆਗ
ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 23 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਪਾਪ ਕਰਾਂ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜੋ ਭਲਾ ਅਤੇ
ਿਸੱਧਾ ਹੈ। 24 ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਿਧਆਨ
ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। 25 ਪਰ
ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਰਾਜਾ ਦੋਵੇਂ ਿਮਟਾਏ ਜਾਓਗੇ!
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ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ
ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
2 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਿਵੱਚ, ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ। 3 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਸਨ ਮਾਿਰਆ,
ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਤੁਰੀ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਸੁਣਾਈ, ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਸੁਣ
ਲੈਣ! 4 ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਸੁਣੀ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜੋ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੀ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹੋ ਗਏ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
5 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ। ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਥ ਅਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਬੈਤ-ਆਵਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 6 ਜਦ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਫ਼ਾਂਵਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ, ਚੱਟਾਨਾਂ, ਗੜਹ੍ਾਂ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਲੁ ਕੇ। 7 ਕਈ ਇਬਰਾਨੀ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਗਾਦ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ।
8 ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ
1 ਸ਼ਾਊਲ

1 ਸਮੂਏਲ 14:4

ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ।
9 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਭੇਟ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਈ। 10 ਅਤੇ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਸਮੂਏਲ ਵੀ
ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਪੁੱਛਣ ਿਨੱਕਿਲਆ। 11 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਊਲ
ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਿਮਕਮਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 12 ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਵੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਈ। 13 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਾ
ਿਦੰਦਾ। 14 ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ।
15 ਸਮੂਏਲ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਿਗਲਗਾਲ ਤੋਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਗਬਆਹ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਗਿਣਆ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਸੌ ਸਨ। 16 ਅਤੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਮਕਮਾਸ਼
ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। 17 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਤੋਂ ਲੁ ਟੇਰੇ ਿਤੰਨ
ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਿਨੱਕਲੇ। ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਸ਼ੂਆਲ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਓਫਰਾਹ
ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਗਈ। 18 ਦੂਜੀ ਟੋਲੀ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹ ਆਈ ਅਤੇ
ਤੀਜੀ ਟੋਲੀ ਉਸ ਬੰਨੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਿਜਹੜਾ ਸਬੋਈਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ।
19 ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੁ ਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਛੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣ,
20 ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਭੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਹੱਲ ਫਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਹਾੜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਦਾਤੀ ਿਤੱਖੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 21 ਪਰ ਦਾਤੀਆਂ, ਹੱਲ ਫਾਲੇ,
ਿਤਸੂਲ ਅਤੇ ਕੁਹਾਿੜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਾਂ ਨੂੰ ਿਤੱਿਖਆਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਰੇਤੀਆਂ ਸਨ। 22 ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲੜਾਈ
ਦੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ,
ਿਕਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। 23 ਤਦ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਗਏ।
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ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀ ਿਜੱਤ
ਿਦਨ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਆਓ, ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਆ।
2 ਸ਼ਾਊਲ ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਦੇ ਿਬਰਛ ਹੇਠ
ਰੁਿਕਆ, ਜੋ ਿਮਗਰੋਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਨ। 3 ਅਹੀਯਾਹ ਅਹੀਟੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਈਕਾਬੋਦ ਦਾ ਭਰਾ
ਸੀ, ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਏਲੀ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ
ਏਫ਼ੋਦ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਾ
ਹੋਈ ਜੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। 4 ਉਸ ਦੱਰੇ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੋਂ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਈਏ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਿਤੱਖਾ ਪਰਬਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
1 ਇੱਕ
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ਿਤੱਖਾ ਪਰਬਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਸੇਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਨਹ
ਸੀ। 5 ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਬਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ।
6 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਦਾ
ਸੀ ਆਿਖਆ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵੱਲ
ਚੱਲੀਏ, ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਕੁਝ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵ।ੇ 7 ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸੋ ਕਰੋ; ਤੁਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। 8 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਬੋਿਲਆ,
ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। 9 ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈਏ ਠਿਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਖੜਹ੍ੇ
ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਨਾ ਕਰਾਂਗ।ੇ 10 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਐਉਂ
ਆਖਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜਹ੍ ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜਹ੍ਾਗ
ਂ ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ
ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਬੋਲੇ, ਵੇਖ,ੋ
ਇਬਰਾਨੀ ਉਨਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲੁ ਕੇ
ਸਨ। 12 ਤਦ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ
ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜਹ੍ ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗ।ੇ ਸੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੜਹ੍ ਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 13 ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ
ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ
ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ
ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 14 ਸੋ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਮਾਰ ਜੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀਹ ਕੁ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ
ਿਬਘਾ ਪੈਲੀ* ਿਵੱਚ ਹੋਈ। 15 ਤਦ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਬਣੀ ਿਛੜ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੁ ਟੇਰੇ ਵੀ
ਕੰਬੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਕੰਬਣੀ† ਸੀ।
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ
16 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ

ਜੋ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ
ਸਨ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਭੀੜ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 17 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਿਗਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦ
ਉਨਾਂ ਿਗਿਣਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ
ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੱਭਾ। 18 ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਅਹੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ। 19 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਰੌਲ਼ਾ ਿਪਆ
ਸੋ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਹਟਾ ਲੈ। 20 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਿਕਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈ ਗਈ। 21 ਉਹ
ਇਬਰਾਨੀ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ ਸੋ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਹੀ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਸੰਗ ਸਨ, ਰਲ
ਗਏ। 22 ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਕ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਭੱਜ ਗਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ
*
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ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 23 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਬੈਤ-ਆਵਨ ਦੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਨ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਚੱਖੇ, ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਾਰਨ
ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਚੱਿਖਆ ਸੀ। 25 ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਸੀ। 26 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ
ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਹਦ ਚੌਂਦਾ ਿਪਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਹੱਥ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਸਹੁੰ
ਤੋਂ ਡਰੇ। 27 ਪਰ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ
ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਸੋਟੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਦ ਦੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਾਿੜਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਵੱਲ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ। 28 ਤਦ ਉਹਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਭੋਜਨ
ਖਾਵੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
29 ਯੋਨਾਥਾਨ ਬੋਿਲਆ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਵੇਖ,ੋ
ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸ਼ਿਹਦ ਚੱਿਖਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ
ਗਈ। 30 ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁ ੱਟ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਪਾਈ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਿਕਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਲਾ, ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ
ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ?
31 ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਯਾਲੋ ਨ ਤੱਕ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਪਏ ਸਨ। 32 ਲੋਕ
ਲੁ ੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਏ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਖਾ ਗਏ। 33 ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ
ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਜੋ ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਲਹੂ ਸਮੇਤ
ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਰੇੜਹ੍ ਿਲਆਓ। 34 ਫੇਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇ ਅਤੇ ਐਥੇ
ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਵੇ ਪਰ ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਖਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ
ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਲ਼ਦ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਿਢਆ। 35 ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ।
36 ਫੇਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਆਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟੀਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇ
ਸੋ ਕਰੋ। ਤਦ ਜਾਜਕ ਬੋਿਲਆ, ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੋਈਏ।
37 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਮੈਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਸੌਂਪੇਗਾ? ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।
38 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ੜੇ
ਆਉਣ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕਵੇਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। 39 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ
40 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈਏ। ਤਦ ਲੋਕ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਕਰੋ। 41 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ।
ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ। 42 ਤਦ
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ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ
ਪਰਚੀ ਪਾਓ। ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਿਨੱਕਲੀ।
43 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਹੈ? ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਿਨਰੀ
ਸੋਟੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸ਼ਿਹਦ ਚੱਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ
ਹੁਣ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। 44 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਰ ਹੇ ਯੋਨਾਥਾਨ, ਤੈਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 45 ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਮਰ ਜਾਓ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਵੱਡਾ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਕਰੇ! ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਹੁੰ, ਉਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਿਡੱਗੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ
ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੋ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਨਾ ਿਗਆ। 46 ਫੇਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਮੁੜ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗਏ।
ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ
ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਅਦੋਮ ਦੇ ਅਤੇ ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ
ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। 48 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ ਕਰ
ਕੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਲੁ ਟੇਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ।
49 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਨ, ਯੋਨਾਥਾਨ, ਿਯਸ਼ਵੀ,
ਮਲਕੀਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਨ, ਵੱਡੀ
ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਬ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਕਲ। 50 ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹੀਨਅਮ ਸੀ ਜੋ ਅਹੀਮਅਸ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਨੇ ਰ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। 51 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬਨੇ ਰ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਰ ਅਬੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
52 ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਢੀ ਲੜਾਈ
ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
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15
ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਂ ਸੋ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ।
2 ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ
ਅਮਾਲੇਕ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਿਮਸਰੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ।
3 ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇ ਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਹੈ ਮੂਲੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾ ਸਗੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ
ਇਸਤੀ, ਗੋਦ ਦੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਭੇਡ ਅਤੇ
ਊਠ, ਗਧੇ ਤੱਕ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ।
4 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਲਾਇਮ ਿਵੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੋ ਲੱਖ ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਮਨੁੱਖ
ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ। 5 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕ ਨਗਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਬਠਾਇਆ। 6 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੇਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਕੇਨੀ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਗਏ। 7 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵੀਲਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
1
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ਸ਼ੂਰ ਤੱਕ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਹੈ ਮਾਿਰਆ। 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ
ਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 9 ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਾਗ ਨੂੰ
ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵੱਿਛਆਂ ਅਤੇ ਮੇਿਢਆਂ ਦੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਚਾ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਨਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਨਕੰਮੀਆਂ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ, 11 ਮੈਂ
ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਿਪਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮੁੜ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਮੂਏਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 12 ਜਦ ਸਮੂਏਲ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਤੜਕੇ ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਜੋ
ਸ਼ਾਊਲ ਕਰਮਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਿਗਲਗਾਲ
ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ। 13 ਫੇਰ ਸਮੂਏਲ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 14 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ-ਮੈਂ
ਅਤੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦਾ ਅਿੜੰਗਣਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ? 15 ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਿਲਆਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ-ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਰੱਿਖਆ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ। 16 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਠਿਹਰ ਜਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀਂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਬੋਿਲਆ ਦੱਸੋ
ਜੀ।
17 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤੁੱਛ
ਸੀ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ
ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ। 18 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪਾਪੀ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ
ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ। 19 ਫੇਰ
ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਿਕਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ
ਮਨ ਿਕਉਂ ਆ ਿਡੱਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਕਉਂ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ?
20 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਉਸ ਰਾਹ
ਤੁਿਰਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਪਰ ਲੋਕ ਲੁ ੱਟ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਅਰਥਾਤ ਚੰਗੀਆਂ-ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। 22 ਸਮੂਏਲ
ਬੋਿਲਆ,
ਭਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ,
ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ?
ਵੇਖ, ਆਿਗਆ ਮੰਨਣਾ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਨਾਲੋਂ,
ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਬਣਨਾ ਮੇਂਿਢਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।
23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ
ਹੈ,
ਅਤੇ ਢੀਠਤਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਿਜਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰੱਿਦਆ ਹੈ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਿਦਆ ਹੈ।
24 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ
10
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ਤੋਂ ਜੋ ਡਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ 25 ਸੋ ਹੁਣ ਦਯਾ ਕਰ ਕੇ
ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ 26 ਤਾਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰੱਿਦਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਿਦਆ ਹੈ।
27 ਜਦ ਸਮੂਏਲ ਿਵਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਦਰ
ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਟ ਿਗਆ। 28 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। 29 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਪਛਤਾਵੇ। 30 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ।
31 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਮਗਰ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।
32 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਮਾਲੇ ਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਗਾਗ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਅਗਾਗ ਿਨਸਿਚੰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ, ਅਗਾਗ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਲੰਘ ਗਈ
ਹੋਵੇਗੀ। 33 ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ
ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਔਂਤਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਔਂਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ।
34 ਸਮੂਏਲ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਿਗਬਆਹ ਵੱਲ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, 35 ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੂਏਲ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੀਤਾ।
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ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਲਈ
ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਭਰ ਅਤੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਯੱਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। 2 ਸਮੂਏਲ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ
ਜਾਂਵਾਂ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਊਲ ਇਹ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇੱਕ ਵੱਛੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖ
ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। 3 ਜਦ ਤੂੰ ਬਲੀ
ਚੜਹ੍ਾਵੇਂ ਤਾਂ ਯੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕਰ। 4 ਤਦ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਸਮੂਏਲ ਨੇ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੰਬ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
5 ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੱਸੀ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ
ਲਈ ਸੱਿਦਆ। 6 ਜਦ ਉਹ ਆਏ ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਅਲੀਆਬ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੋਿਚਆ, ਯਕੀਨਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ
ਦਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਦ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ
ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਦਲ ਨੂੰ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 8 ਤਦ ਯੱਸੀ ਨੇ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
1 ਯਹੋਵਾਹ
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ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ
ਚੁਿਣਆ। 9 ਫੇਰ ਯੱਸੀ ਨੇ ਸ਼ੰਮਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
ਇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ। 10 ਯੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾਂ
ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਯੱਸੀ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ। 11 ਸਮੂਏਲ ਨੇ
ਯੱਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਿਲਆ
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਜੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਯੱਸੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦ
ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗ।ੇ 12 ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ
ਲਾਲ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਹ ਨੂੰ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।
13 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਿਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਨੂੰ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਦਾ
ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਿਵਦਾ
ਹੋਇਆ।
ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ
ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਉਹ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਾ।
15 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 16 ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ ਿਕ
ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਣ ਿਜਹੜਾ ਬਰਬਤ ਵਜਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ
ਵਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 17 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵਧੀਆ ਬਰਬਤ ਵਜਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉ। 18 ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਯੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਵਜਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ
ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 19 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਯੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ
ਿਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ
ਦੇ। 20 ਤਦ ਯੱਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਧਾ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਸਨ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਸ਼ੇਕ ਮੈਅ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। 21 ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ
ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ। 22 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖ ਭੇਿਜਆ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਪਰ੍ਸੰਨ ਹਾਂ। 23 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਬਰਬਤ ਲੈ ਕੇ
ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਿਮਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
14

17
ਗੋਿਲਅਥ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
1 ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸੋਕੋਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਸੋਕੋਹ ਅਤੇ ਅਜ਼ੇਕਾਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਫ਼ਸ-ਦੰਮੀਮ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ।
2 ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏਲਾਹ
ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ। 3 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਘਾਟੀ ਸੀ। 4 ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
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ਡੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਗਾਥੀ ਗੋਿਲਅਥ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਮਨੁੱਖ ਿਨੱਕਿਲਆ।
ਉਹ ਦਾ ਕੱਦ ਛੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਗੱਠ ਉੱਚਾ ਸੀ। 5 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੋ ਉਹ ਨੇ ਪਿਹਨੀ
ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਤੋਲ ਿਵੱਚ ਡੇਢ ਮਣ* ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਸੀ। 6 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਕਵਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਿਢਆਂ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਬਰਛੀ ਸੀ। 7 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਰਛੇ ਦਾ ਡੰਡਾ
ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਤੁਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਰਛੇ ਦਾ ਫਲ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੇਰ
ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਢਾਲ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ।
8 ਸੋ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਵੱਲ ਉਹ
ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਿਕਉਂ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ?
ਕੀ, ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। 9 ਜੇ
ਕਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਂਗੇ ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਕਰੋਗੇ। 10 ਫੇਰ ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਬੋਿਲਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਠਿਹਰਾ ਲਓ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰੀਏ। 11 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ
ਗਏ ਅਤੇ ਡਰ ਗਏ।
ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ
ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਅਫਰਾਥੀ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਿਜਸ ਦੇ ਅੱਠ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 13 ਯੱਸੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਜੋ ਲੜਨ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੌਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਆਬ ਸੀ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੰਮਾਹ ਸੀ।
14 ਦਾਊਦ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਮਗਰ
ਲੱਗੇ 15 ਪਰ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਚਰਾਉਣ ਿਗਆ ਸੀ।
16 ਸੋ ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ ਆਉਂਦਾ
ਸੀ। ਚਾਲੀਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ , ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।
17 ਫੇਰ ਯੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਪੰਜ
ਸੇਰ† ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਕੋਲ ਛਾਉਣੀ ਵੱਲ ਜਾ। 18 ਅਤੇ ਇਹ ਦਸ ਿਟੱਕੀਆਂ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ
ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਆ। 19 ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਏਲਾਹ ਦੀ ਘਾਟੀ ਚ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਨ।
20 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਿਡਆ
ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯੱਸੀ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਦਲ ਲੜਨ ਲਈ ਿਨੱਕਲਦਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ
ਲਲਕਾਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। 21 ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਹਮੋਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸਨ। 22 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਦਲ
ਵੱਲ ਦੌੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੁੱਛੀ। 23 ਉਹ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਗਾਥੀ
ਗੋਿਲਅਥ ਨਾਮ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਕਤਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ।
24 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋ ਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ
ਅੱਗੋਂ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ 25 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਹ
12 ਦਾਊਦ
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ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਧਨ ਨਾਲ ਧਨਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। 26 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ
ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੀ ਿਮਲੇਗਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਅਸੁੰਨਤੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਹੈ ਕੌਣ ਜੋ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰੇ? 27 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਿਮਲੇਗਾ।
28 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਲੀਆਬ ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲੀਆਬ ਦਾ ੋਧ
ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ
ਹੈਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਕਸ
ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਮੰਡ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈਂ
29 ਦਾਊਦ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ?। 30 ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹੋ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ।
31 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਸੁਣੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। 32 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ
ਦਾਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। 33 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਧਾ ਹੈ। 34 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਜਦ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਰੱਛ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਬੱਚਾ ਲੈ ਿਗਆ। 35 ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 36 ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਿਰੱਛ ਦੋਹਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਅਸੁੰਨਤੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ!
37 ਫੇਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਿਜਸ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ
ਪੰਜੇ ਅਤੇ ਿਰੱਛ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਫੇਰ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। 38 ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਧਿਰਆ ਅਤੇ ਸੰਜੋ ਵੀ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾਈ 39 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਸੰਜੋ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਹਿਨਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ
ਿਦੱਤ।ੇ 40 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਉਸ ਸੋਤੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਚੀਕਣੇ ਪੱਥਰ ਚੁਣ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜੜੀ
ਦੇ ਝੋਲੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਗੁਥਲੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਗੁਲੇਲ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਿਲਅਥ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ
ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। 42 ਜਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ
41
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ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ
ਦਾ ਸੀ। 43 ਸੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਆਪਣੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। 44 ਤਦ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਸ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਵਾਂ! 45 ਪਰ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਛਾ ਅਤੇ
ਢਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਲਕਾਿਰਆ
ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ! 46 ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਸਰ ਤੈਥੋਂ
ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ
ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 47 ਅਤੇ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ
ਬਰਛੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇਵੇਗਾ!
48 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ
ਕੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਦਲ ਦੀ ਵੱਲ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਭੱਿਜਆ। 49 ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਥਲੀ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ
ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਗੁਲੇਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ
ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਿਵੱਚ ਖੁੱਭ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ
ਦੇ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ!
50 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਲੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ
ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 51 ਇਸ ਕਰਕੇ
ਦਾਊਦ ਭੱਜ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਤਲਵਾਰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਿਮਆਨ ਿਖੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ
ਦਾ ਿਸਰ ਉਸੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਜਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਰਮਾ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ।
52 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋ ਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਤੱਕ ਅਤੇ
ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੱਕ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ
ਪਏ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਸ਼ਅਰਿਯਮ
ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਗਥ‡ ਅਤੇ ਅਕਰੋਨ ਤੱਕ ਿਡੱਗਦੇ ਗਏ। 53 ਤਦ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ
ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਿਲਆ। 54 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦਾ ਿਸਰ ਲੈ ਕੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ।

ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਂਗੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। 2 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਮੁੜਨ ਿਦੱਤਾ। 3 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਿਪਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 4 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਲਾਹ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ, ਧਣੁੱਖ ਪਟਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਦੇ ਿਦੱਤ।ੇ 5 ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਉਹ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਯੋਿਧਆਂ ਉੱਤੇ
ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੰਿਨਆ ਪਰਮੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਣਾ
ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ
ਜਾਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਬੀਨੇ ਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ,
ਅਬਨੇ ਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਿਕਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਅਬਨੇ ਰ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ
ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 56 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਿਕਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 57 ਸੋ ਜਦ ਦਾਊਦ
ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁਿੜਆ ਤਾਂ ਅਬਨੇ ਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦਾ ਿਸਰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਸੀ। 58 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਿਕਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈਂ? ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ।

ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਦਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਮੇਰਬ
ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਿਵਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਸੂਰਬੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਗੋਂ ਉਹ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਚੱਲੇ। 18 ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਟੱਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾਂ? 19 ਪਰ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੇਰਬ
ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੋਲਾਥੀ ਅਦਰੀਏਲ ਨਾਲ
ਿਵਆਹੀ ਗਈ।
20 ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ
ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। 21 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ
ਿਵਆਹਵਾਂਗਾ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਫਾਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ
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ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ,
ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਜੀਅ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਿਕ
‡
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ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ੋਿਧਤ ਹੋਣਾ
ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਡੱਫ਼ਾਂ
ਅਤੇ ਿਚਕਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ
ਿਨੱਕਲੀਆਂ। 7 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ
ਗਾ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ,
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ !
8 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ
ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪਰ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠਿਹਰਾਏ! ਬਸ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਨੂੰ
ਕੀ ਿਮਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ? 9 ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ
ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗਾ।
10 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਆਤਮਾ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਤਦ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਲਾ
ਸੀ। 11 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਭਾਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੰਧ
ਨਾਲ ਿਵੰਨ ਿਦਆਂਗਾ ਪਰ ਦਾਊਦ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ
ਵੀ ਬਚ ਿਨੱਕਿਲਆ।
12 ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਿਗਆ। 13 ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ
ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
14 ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 15 ਸੋ ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੀ
ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 16 ਪਰ
ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
6

17 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
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ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਵੇ ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਈ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। 22 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਿਜਹੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਆਖੋ, ਵੇਖ, ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਤੈਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ। 23 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਬੋਿਲਆ, ਭਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਿਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੁੱਛ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ?
24 ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਦਾਊਦ ਇਉਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ। 25 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ
ਰਾਜਾ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸਗੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸੌ ਖਲੜੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ। 26 ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਆਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਵਾਈ
ਬਣਾਂ, ਕੁਝ ਿਦਨ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ। 27 ਤਦ ਦਾਊਦ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਮਾਰੇ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਲੜੀਆਂ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜੇ
ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਆਹ
ਿਦੱਤੀ। 28 ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ
ਸੀ।* 29 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਵੈਰੀ ਬਣ ਿਗਆ।
30 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੱਧ
ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੋ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਪਾ ਿਗਆ।

19
ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
1 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਓ, ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2 ਸੋ ਯੋਨਾਥਾਨ
ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਲੈ। 3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ
ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। 4 ਸੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਦਾਊਦ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ
ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਸ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ
ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫਤਹ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰ੍ਸੰਨ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਿਕਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
6 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਉਹ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਤਦ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ।
8 ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ
*
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1 ਸਮੂਏਲ 20:2

ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਸ ਗਏ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਊਲ
ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ। 10 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਭਈ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਿਵੰਨ ਦੇਵੇ
ਪਰ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭਾਲਾ ਕੰਧ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਖੁੱਿਭਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾਊਦ ਉਸ ਰਾਤ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚ ਿਗਆ।
11 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਕਲ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਨਾ ਬਚਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। 12 ਮੀਕਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚ ਿਗਆ। 13 ਤਦ
ਮੀਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਬੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੇ ਚੰਮ ਦਾ ਿਸਰਹਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਧਿਰਆ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਤਾਣ ਿਦੱਤਾ। 14 ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਫੜਨ ਨੂੰ ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਿਬਮਾਰ ਹੈ। 15 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੂੰ
ਮੰਜੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਿਲਆਓ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂ। 16 ਜਦ
ਦੂਤ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਲੰਮਾ ਿਪਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਦਾ ਿਸਰਹਾਣਾ
ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 17 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਬਚ ਿਗਆ? ਸੋ ਮੀਕਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂ?
18 ਦਾਊਦ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਸਭ ਉਹ
ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਉਹ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨਾਯੋਥ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਣ
ਲੱਗ।ੇ 19 ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਜੋ ਦਾਊਦ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਨਾਯੋਥ ਿਵੱਚ
ਹੈ। 20 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਫੜਨ ਲਈ ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਜਦ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਵੀ ਅਗੰਮ ਬੋਲਣ ਲੱਗ।ੇ 21 ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋਰ ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗੰਮ
ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ 22 ਤਦ ਉਹ ਆਪ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਵੱਡੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਜੋ ਸੇਕੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ,
ਸਮੂਏਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਉਹ ਤਾਂ
ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਨਾਯੋਥ ਿਵੱਚ ਹਨ। 23 ਤਦ ਉਹ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਨਾਯੋਥ ਵੱਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਰਾਮਾਹ ਤੋਂ ਨਾਯੋਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ-ਚੱਲਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਕਰਦਾ ਿਗਆ 24 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ
ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਨੰ ਗਾ ਿਪਆ ਿਰਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਉਤ
ਚੱਲ ਪਈ “ਕੀ, ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ?”

20
ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਤਦ ਦਾਊਦ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਨਾਯੋਥ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ? 2 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਕਰੇ!
ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਵੇਖ, ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
1
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ਿਕਵੇਂ ਲੁ ਕਾਵੇਗਾ? ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਦਯਾ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੇ
ਿਕ ਉਹ ਦੁੱਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ,
ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। 4 ਤਦ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹੋ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ। 5 ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਕੱਲ
ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ
ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਦੀ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਲੁ ਿਕਆ ਰਹਾਂ। 6 ਜੇ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਨਾ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੀਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਮੰਨਤ ਕਰ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬਲੀ ਭੇਂਟ ਹੈ। 7 ਸੋ ਜੇ ਉਹ
ਬੋਲੇ, “ਠੀਕ ਹੈ” ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ
ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ੋਧ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ
ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। 8 ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨੇ ਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਜੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਿਕਉਂ ਮਰਨ ਦੇਵੇਂ? 9 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਬੋਿਲਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੇਰੀ ਬੁਿਰਆਈ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਰਦਾ? 10 ਫੇਰ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਖ਼ਬਰ ਦੇਵੇ? ਕੀ ਜਾਣੀਏ, ਤੇਰਾ
ਿਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵ।ੇ 11 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਗਏ।
12 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਨੂੰ ਿਨਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਜੇ ਉਹ ਦੀ ਨੀਤ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਲੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਘੱਲਾਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। 13 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਹਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਤੇ
ਜੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਵਦਾ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਿਰਆ ਜਾਵੇਂ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ 14 ਅਤੇ
ਤੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੋ
ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਂਵਾਂ। 15 ਸਗੋਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ
ਸੰਤਾਨ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾ ਹਟਾਵੀਂ। 16 ਸੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਭਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇ। 17 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ
ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰ੍ੀਤ
ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
18 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਦਾ
ਿਤਉਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਜਗਹ੍ਾ
ਖਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। 19 ਤੂੰ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੀਂ, ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ
ਉਸ ਿਦਨ ਲੁ ਿਕਆ ਸੀ, ਅੱਜਲ ਦੀ ਗੁਫਾ ਿਵੱਚ ਰਹੀ। 20 ਮੈਂ ਆ ਕੇ
ਉਸ ਵੱਲ ਿਤੰਨ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਚਲਾਈਦਾ
ਹੈ। 21 ਅਤੇ ਵੇਖ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜੋ ਤੀਰ ਲੱਭ ਕੇ
ਲੈ ਆਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਵੇਖ, ਤੀਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ
ਹਨ ਲੱਭ ਕੇ ਿਲਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਨੱਕਲ ਆਵੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। 22 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ
ਇਹ ਆਖਾਂ, ਵੇਖ, ਤੀਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਨੱਕਲ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 23 ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਦਾ ਹੋਵੇ।
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24 ਸੋ ਦਾਊਦ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੁ ਿਕਆ ਅਤੇ ਜਦ ਨਵਾਂ ਚੰਦ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠਾ, 25 ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ
ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜੋ ਕੰਧ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਉੱਿਠਆ* ਅਤੇ ਅਬਨੇ ਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬੈਠਾ,
ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਖਾਲੀ ਸੀ।
26 ਉਸ ਿਦਨ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਿਵਚਾਿਰਆ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ਼ੁੱਧ
ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਪਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜੋ ਮਹੀਨੇ
ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਦਨ ਸੀ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਥਾਂ ਫੇਰ ਖਾਲੀ
ਰਹੀ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ
ਕੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕੱਲ ਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ?
28 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਮੰਨਤ
ਕਰ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮੈਥੋਂ ਲਈ ਹੈ। 29 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ
ਇੱਕ ਬਲੀ ਭੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਿਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਜੋਗ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਿਦਉ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਿਮਲਾਂ। ਇਸ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
30 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਉੱਤੇ ੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਧਰ੍ੋਹੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ! ਭਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਦੀ ਲੱਜ ਲਈ
ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ? 31 ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਸਿਥਰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ।
ਹੁਣੇ ਮਨੁੱਖ ਘੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 32 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਿਕਉਂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
33 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭਾਲਾ ਚਲਾਇਆ। ਤਦ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ
ਮਨ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ। 34 ਸੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਵੱਡੇ ੋਧ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੇਜ਼
ਤੋਂ ਉੱਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਧਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
35 ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ। 36 ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਹ ਤੀਰ ਜੋ ਮੈਂ
ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲੱਭ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਤੀਰ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਿਡੱਗਾ। 37 ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਤੀਰ ਕੋਲ ਜੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਪਹੁੰਚ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਕੀ, ਤੀਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ
ਪਰੇ ਨਹੀਂ? 38 ਨਾਲੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਛੇਤੀ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਹੋ ਿਢੱਲ ਨਾ ਲਾ! ਸੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। 39 ਪਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ
ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਿਝਆ, ਿਸਰਫ਼ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ
ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 40 ਫੇਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ
ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ। 41 ਜਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ
ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰੋਏ, ਪਰ ਦਾਊਦ
ਵੱਧ ਰੋਇਆ। 42 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਿਵਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਗਆ।
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ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਨਬ ਿਵੱਚ ਅਹੀਮਲਕ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਅਹੀਮਲਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਡਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ
ਇਕੱਲਾ ਿਕਉਂ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? 2 ਸੋ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਹੀਮਲਕ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਇਹ
ਕੰਮ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ਼ਲਾਨੇ -ਫ਼ਲਾਨੇ ਥਾਂ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। 3 ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ
ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ। 4 ਜਾਜਕ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆਮ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਟੀਆਂ
ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ
ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਿਖਆ ਹੋਵੇ। 5 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਿਨੱਕਲੇ
ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅੱਜ ਿਕੰਨੇ ਵੱਧ
ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੇ। 6 ਸੋ ਜਾਜਕ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਬਦਲਣੇ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਰੋਟੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ।
7 ਉਸ ਿਦਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦੋਮੀ ਦੋਏਗ ਸੀ,
ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ।
8 ਫੇਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਹੀਮਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਐਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਬਰਛੀ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਛੇਤੀ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਿਲਆਇਆ। 9 ਸੋ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਗੋਿਲਅਥ ਦੀ
ਤਲਵਾਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਏਲਾਹ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਵੇਖ ਉਹ
ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਬੋਿਲਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ।
10 ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਿਦਨ
ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਗਥ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਕੀਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
11 ਆਕੀਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ, ਇਹ ਉਹ ਦਾਊਦ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ
ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ,
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ,
ਪਰ ਦਾਊਦ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ?
12 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਗਥ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਰਆ। 13 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਦੂਸਰੀ ਚਾਲ ਚਲੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਦੇ ਬੂਿਹਆਂ ਉੱਤੇ ਿਵਅਰਥ ਲਕੀਰਾਂ
ਿਖੱਚਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਰਾਂ ਦਾੜਹ੍ੀ ਉੱਤੇ ਵਗਾਉਣ ਲੱਗਾ।
14 ਤਦ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਲਓ, ਵੇਖ,ੋ ਇਹ
ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਿਜਹਾ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਨੂੰ
ਿਲਆਏ ਹੋ? 15 ਭਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਿਖਲਾਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਹੋ?
ਕੀ, ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਜਾਵੇ?
1 ਦਾਊਦ

22
ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਹੱਿਤਆ
ਉੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਅਦੁੱਲਾਮ ਦੀ ਗੁਫਾ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦੇ
1 ਦਾਊਦ
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ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। 2 ਸਭ ਦੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਬਿਣਆ
ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ।
3 ਉੱਥੋਂ ਦਾਊਦ ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਮਸਪੇਹ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਕ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਿਹਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। 4 ਸੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕਾ
ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। 5 ਤਦ ਗਾਦ ਨਬੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਗੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲੁ ਿਕਆ ਰਿਹ। ਚੱਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ
ਵੱਲ ਿਨੱਕਲ ਜਾ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਹਾਰਥ ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ
ਆ ਿਗਆ।
6 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਿਗਬਆਹ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਝਾਊ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਭਾਲਾ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। 7 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ
ਆਿਖਆ, ਸੁਣੋ ਹੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਓ! ਕੀ, ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਅਤੇ ਦਾਖਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਦੇਵੇਗਾ? 8 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ
ਨੇ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਛਿਹ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ
ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ?
9 ਤਦ ਦੋਏਗ ਅਦੋਮੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਉੱਤਰ
ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਬ ਿਵੱਚ ਅਹੀਟੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਹੀਮਲਕ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਿਖਆ। 10 ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਉਸ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਗੋਿਲਅਥ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ।
11 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਹੀਟੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਲਕ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਬ ਿਵੱਚ
ਸਨ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਏ। 12 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਅਹੀਟੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸੁਣ! ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ
ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 13 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਯੱਸੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਰੋਟੀ
ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ। 14 ਤਦ
ਅਹੀਮਲਕ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਵਾਈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ? 15 ਕੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ
ਪੁੱਿਛਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਿਗਣੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਸੇਵਕ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 16 ਤਦ ਰਾਜਾ
ਬੋਿਲਆ, ਅਹੀਮਲਕ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ! 17 ਫੇਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਭੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਉੱਤੇ
ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਿਕਆ। 18 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੋਏਗ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਅਤੇ
ਜਾਜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ! ਸੋ ਅਦੋਮੀ ਦੋਏਗ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਜਕਾਂ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਪਚਾਸੀ ਜਿਣਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਕਤਾਨ ਦੇ ਏਫ਼ੋਦ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 19 ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
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ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁਰਖ,
ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬਾਲਕਾਂ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦਾਂ, ਗਿਧਆਂ
ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ।
20 ਅਤੇ ਅਹੀਟੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ
ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਯਾਥਾਰ ਸੀ ਬਚ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਵੱਲ
ਭੱਜ ਿਗਆ। 21 ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 22 ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬਯਾਥਾਰ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਿਦਨ ਜਾਣ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ ਅਦੋਮੀ ਦੋਏਗ
ਉੱਥੇ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। 23 ਸੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਰਿਹ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇਂਗਾ।

23
ਦਾਊਦ ਦੁਆਰਾ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ
1 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟਦੇ ਹਨ।
2 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਅਤੇ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾ 3 ਪਰ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਥੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਧ ਡਰ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? 4 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ
ਪੁੱਿਛਆ, ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉੱਠ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਵੱਲ
ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। 5 ਸੋ
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਈਲਾਹ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
6 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਹੀਮਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਬਯਾਥਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਿਗਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੋਗਾ ਸੀ।
7 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ ਦਾਊਦ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਬੋਿਲਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਦੇ ਬੂਹੇ
ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋ ਕੇ ਫਸ ਿਗਆ
ਹੈ। 8 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ
ਯੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣ। 9 ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ
ਮੇਰੇ ਨਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਬਯਾਥਾਰ
ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਏਫ਼ੋਦ ਐਥੇ ਲੈ ਆ। 10 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ
ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ 11 ਕੀ, ਕਈਲਾਹ ਦੇ
ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ
ਸ਼ਾਊਲ ਆਵੇਗਾ? ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹਾਂ, “ਉਹ ਆਵੇਗਾ।” 12 ਤਦ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ, ਕਈਲਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਦੇ
ਦੇਣਗੇ। 13 ਤਦ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਸੌ ਮਨੁੱਖ
ਸਨ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ
ਿਕਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ
ਿਮਲੀ ਜੋ ਦਾਊਦ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਉੱਥੇ ਨਾ ਿਗਆ।
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ਦਾਊਦ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਜੰਗਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੱਿਕਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ
ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਦੇ ਜ਼ੀਫ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਟਿਕਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਿਦਨ-ਿਦਨ ਉਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 15 ਜਦ ਦਾਊਦ ਜਾਣ ਿਗਆ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਜ਼ੀਫ ਦੀ ਜੰਗਲ ਦੇ
ਇੱਕ ਬਣ ਹੋਰੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ। 16 ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਉੱਿਠਆ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰੇਸ਼ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਵੱਚ ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ। 17 ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 18 ਸੋ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਹੋਰੇਸ਼ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਠਿਹਿਰਆ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਿਗਆ।
19 ਤਦ ਜ਼ੀਫੀ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ,
ਭਲਾ, ਦਾਊਦ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਰੇਸ਼ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੱਿਕਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਹਕੀਲਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਸ਼ੀਮੋਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਲੁ ਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ? 20 ਸੋ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਆਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। 21 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਬੋਿਲਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ
ਹੋਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 22 ਹੁਣ ਤੁਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵੱਡੀ
ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 23 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਟਕਾਿਣਆਂ
ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲੁ ਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਓ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗਾ। 24 ਸੋ ਉਹ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਜ਼ੀਫ ਨੂੰ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਆਪਿਣਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਓਨ
ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਯਸ਼ੀਮੋਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ।
25 ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਲਿਹ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਮਾਓਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਠਿਹਿਰਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਵੀ ਮਾਓਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। 26 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ
ਪਰਬਤ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਸਮੇਤ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡਰ
ਨਾਲ ਿਨੱਕਲਣ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ
ਘੇਰ ਿਲਆ ਸੀ। 27 ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਆ
ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 28 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣੋਂ ਹਿਟਆ
ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ
ਦਾ ਨਾਮ “ਿਰਹਾਈ ਦੀ ਚੱਟਾਨ” ਰੱਿਖਆ। 29 ਦਾਊਦ ਉੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਏਨ-ਗਦੀ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ।
14 ਦਾਊਦ

24
ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ

1 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਮੁੜ ਿਪਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਦਾਊਦ ਏਨਗਦੀ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੈ। 2 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਚੁਣਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਟੇਕਰੇ ਵੱਲ
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਤੁਿਰਆ। 3 ਜਦ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ
ਵਾਿੜਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਿਪਆ ਜੋ ਪਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਾ ਸੀ ਸੋ
ਸ਼ਾਊਲ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਿਫਰਨ ਲਈ ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਵੜ ਿਗਆ ਅਤੇ
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ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਆਪਿਣਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸੇ ਗੁਫ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਦਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ
ਿਕ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਭਈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ
ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉੱਠ ਕੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਚੱਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੱਟ ਿਲਆ। 5 ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਿਗਆ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਚੱਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜੋ ਕੱਿਟਆ ਸੀ। 6 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚਲਾਵਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣਾ ਕੇ ਰੋਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਿਰਆ।
8 ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਦਾਊਦ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਰਾਜਾ! ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਪਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਿਡੱਠਾ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੂੰਹ
ਪਰਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 9 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਭਈ ਵੇਖ,ੋ ਦਾਊਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਿਰਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ? 10 ਵੇਖ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਵੀ, ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਰ
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 11 ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਵੇਖ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ,
ਤੇਰੀ ਚੱਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੱਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੱਟ
ਿਲਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੇਖ
ਜੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ
ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ
ਲੱਗਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ। 12 ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੈਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। 13 ਿਜਵੇਂ
ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਦੀ ਅਖਾਉਤ ਿਵੱਚ ਹੈ ਭਈ ਬੁਿਰਆਂ ਤੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਹੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। 14 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਿਕਸ ਦੇ ਮਗਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਭਲਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਪੱਸੂ ਦਾ!
15 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਿਨਆਈਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਨਤਾਰਾ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਬੇੜੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇ।
16 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ, ਇਹ ਤੇਰੀ
ਅਵਾਜ਼ ਹੈ? ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਇਆ 17 ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮੀ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ
ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ
ਕੀਤੀ ਜਦ ਿਕ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ। 19 ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਥਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਵੀ ਭਿਲਆਈ ਕਰੇ। 20 ਵੇਖ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣੇਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਹੋਵੇਗਾ। 21 ਸੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਉਂ ਆਖ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਟੱਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਿਮਟਾਵਾਂਗਾ। 22 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਪਰ ਦਾਊਦ
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ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ ਗੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ।
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ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਮੌਤ
ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਉਹ
ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਾਨ* ਦੀ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਚਲਾ
ਿਗਆ।
1 ਸਮੂਏਲ

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਅਬੀਗੈਲ
ਮਾਓਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਹ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਮਲ
ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮਲ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਕਤਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 3 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਨਾਮ ਨਾਬਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਗੈਲ ਸੀ। ਇਹ
ਇਸਤਰੀ ਵੱਡੀ ਿਸਆਣੀ ਅਤੇ ਰੂਪਵੰਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ
ਬੋਲ ਿਵਗਾੜ ਅਤੇ ਖੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ।
4 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਨਾਬਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ
ਦੀ ਉੱਨ ਕਤਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 5 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦਸ ਜੁਆਨ ਘੱਲੇ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲ ਕੋਲ ਕਰਮਲ
ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੋ। 6 ਅਤੇ
ਉਸ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖੋ, ਤੇਰੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ
ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸਲਾਮਤੀ
ਹੋਵੇ! 7 ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਨ ਕਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਆਜੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁੱਖ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਕਰਮਲ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਗੁਆਿਚਆ। 8 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ
ਦੱਸਣਗੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੁਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਦਯਾ ਜੋਗ
ਹੋਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਿਦਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇ।
9 ਸੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ।
10 ਨਾਬਾਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ,
ਦਾਊਦ ਹੈ ਕੌਣ ਅਤੇ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ? ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬਥੇਰੇ ਨੌ ਕਰ
ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 11 ਭਲਾ,
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਤਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਵੱਿਢਆ ਹੈ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਦੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਿਕੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ? 12 ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੁਆਨ ਹਟ ਕੇ
ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ
ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਿਦੱਤਾ। 13 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਸੱਭੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਨ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਬੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਬੰਨੀ ਅਤੇ
ਚਾਰ ਸੌ ਜੁਆਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਿਨੱਕ ਸੁੱਕ ਕੋਲ
ਠਿਹਰੇ।
14 ਪਰ ਉਨਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ
ਅਬੀਗੈਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ
ਕੋਲ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਝੜਿਕਆ। 15 ਪਰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਭਿਲਆਈ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਅਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉੱਨਾ ਿਚਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਗੁਆਿਚਆ। 16 ਸਗੋਂ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਡਾਂ
ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਧ
ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸੀ। 17 ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਉੱਤੇ
2 ਉੱਥੇ
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ਬਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
18 ਤਦ ਅਬੀਗੈਲ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਦੋ ਮਸ਼ਕਾਂ ਮੈਅ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭੇਡਾਂ ਿਰੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ
ਟੋਪੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਗੁੱਛਾ ਸੌਗੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਿਪੰਨੀ
ਹੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਧਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਿਲਆ। 19 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ।ੋ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਆਉਂਦੀ
ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਬਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਆ। 20 ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ
ਲਿਹ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਵੀ ਆਪਿਣਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਹੰਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲ ਪਈ। 21 ਦਾਊਦ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲ ਇਹ ਦਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸੀ ਸੋ
ਮੈਂ ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਰੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਗੁਆਿਚਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਥਾਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ। 22 ਸੋ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਉਸ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ।
23 ਜਦ ਅਬੀਗੈਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਗਧੇ ਉੱਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 24 ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ,
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਦਓ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। 25 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ
ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਅਰਥਾਤ ਉਸ
ਨਾਬਾਲ† ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹਾ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ
ਿਤਹਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਬਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਿਜਆ, ਵੇਿਖਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 26 ਸੋ ਹੁਣ ਹੇ ਮੇਰੇ
ਮਹਾਰਾਜ, ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਜੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹੂ ਵਗਾਉਣੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ
ਬਦਲੇ ਲੈਣੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਨਾਬਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋਣ! 27 ਹੁਣ ਇਹ ਭੇਟ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਈ ਹੈ ਸੋ ਉਨਾਂ
ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।
28 ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੋਈ ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। 29 ਤਾਂ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੰਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ
ਉੱਿਠਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਿਜੰਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਉਣ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਿਵੱਚ ਬੰਨੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਚਲਾਵੇਗਾ ਿਜਹਾ ਿਕਸੇ ਗੋਪੀਏ ਿਵੱਚੋਂ। 30 ਅਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਵੇਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਆਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਲਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਰ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਠਿਹਰਾਵੇ। 31 ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਿਵਅਰਥ ਲਹੂ ਵਗਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਪਰ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਕਰੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਹਲਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ।
32 ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਗੈਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ। 33 ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੂੰ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਹੂ ਵਗਾਉਣੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਹਟਾਇਆ। 34 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ
†
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ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਨਾ
ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਰਖ ਨਾ ਛੱਡਦਾ!
35 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ
ਸੀ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ
ਜਾ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ
ਿਲਆ।
36 ਤਦ ਅਬੀਗੈਲ ਨਾਬਾਲ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਜੱਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜੱਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲ
ਦਾ ਜੀਅ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਅਨੰ ਦ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਪੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਉਸ
ਨੇ ਪਰਭਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਆਿਖਆ। 37 ਅਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਭਾਤ ਨੂੰ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਨਾਬਾਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ
ਮਨ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ।
38 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਸਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਾਬਾਲ ਨੂੰ
ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।
39 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਨਾਬਾਲ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਿਖਆ,
ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਦਾ
ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ।
ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੇਵਕ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਅਬੀਗੈਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 40 ਜਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਅਬੀਗੈਲ ਕੋਲ ਕਰਮਲ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਈਏ। 41 ਤਦ ਉਹ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਆਪਣੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਠਿਹਰੇ। 42 ਅਤੇ
ਅਬੀਗੈਲ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਬੈਠੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ।
43 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਅਹੀਨਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। 44 ਪਰ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਲੈਸ਼ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਗੱਲੀਮੀ ਫਲਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

26
ਦਾਊਦ ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ
1 ਜ਼ੀਫੀ ਲੋ ਕ ਿਗਬਆਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕੀ,
ਦਾਊਦ ਹਕੀਲਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਸ਼ੀਮੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਲੁ ਿਕਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ? 2 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ
ਚੁਣਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜੁਆਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਫ ਦੀ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਉਤਿਰਆ। 3 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਹਕੀਲਾਹ ਦੇ
ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਸ਼ੀਮੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਪਰ
ਦਾਊਦ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਵੱਚ ਠਿਹਿਰਆ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ
ਮੇਰੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਤੁਿਰਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਤਾਂ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਭੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਇਆ
ਹੈ। 5 ਤਦ ਦਾਊਦ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਦਾਊਦ
ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲ ਲੰਮਾ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇ ਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇ ਰ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।
6 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਹੱਤੀ ਅਹੀਮਲਕ ਅਤੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੂੰ ਜੋ ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ
ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਉਤਰੇਗਾ? ਅਬੀਸ਼ਈ ਬੋਿਲਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ
ਉਤਰਾਂਗਾ। 7 ਸੋ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਪਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ
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ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਬਰਛੀ ਉਹ ਦੀ ਿਸਰਹਾਣੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਗੱਡੀ ਹੋਈ
ਸੀ ਅਤੇ ਅਬਨੇ ਰ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਉਹ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। 8 ਤਦ
ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਿਗਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਬਰਛੀ
ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਿਵੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ
ਨਾ ਮਾਰਾਂਗਾ! 9 ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੂੰ
ਨਾ ਮਾਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ
ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਠਿਹਰੇ? 10 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਦੇ
ਮਰਨ ਦਾ ਿਦਨ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਹੋਏ
ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚਲਾਵਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਇਹ ਬਰਛੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਗੜਵੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਈਏ। 12 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਬਰਛੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਪਏ
ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ
ਸੀ।
13 ਫੇਰ ਦਾਊਦ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰ ਘ ਕੇ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਦੀ
ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਿਵੱਥ
ਸੀ 14 ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਨੇ ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇ ਰ ਵੱਲ ਹਾਕਾਂ
ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਅਬੀਨੇ ਰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ? ਤਦ ਅਬਨੇ ਰ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈਂ?
15 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬਨੇ ਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵੜ ਿਗਆ ਸੀ 16 ਸੋ ਇਹ
ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਤੁਸੀਂ
ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ,ੋ ਰਾਜਾ ਦੀ
ਬਰਛੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਿਕੱਥੇ
ਹੈ?
17 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਿਹਚਾਣ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ? ਦਾਊਦ ਬੋਿਲਆ ਜੀ,
ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ 18 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਿਪਛੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਾਹਨੂੰ
ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੀ ਖੋਟ
ਹੈ? 19 ਸੋ ਹੁਣ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੁਣ। ਜੇ ਕਦੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਟ ਮੰਨ ਲਵੇ
ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਦੱਤੀ
ਹੋਈ ਿਮਲਖ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ,
ਜਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ 20 ਸੋ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ
ਿਪੱਸੂ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਿਤੱਤਰ ਦਾ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।
21 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਦਾਊਦ, ਮੁੜ ਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੁਖਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਿਜੰਦ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਕੀਮਤੀ ਹੋਈ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਬਿਣਆ
ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ! 22 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,
ਰਾਜਾ ਦੀ ਬਰਛੀ ਹੈ ਸੋ ਜੁਆਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ
ਜਾਵੇ 23 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਅਤੇ
ਭਲਮਾਣਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚਲਾਵਾਂ 24 ਵੇਖ, ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀਆਂ
ਅੱਖੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਦੁਰਲੱਭ ਿਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇਹੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਯਹੋਵਾਹ

1 ਸਮੂਏਲ 28:3

ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇ 25 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ
ਤੂ,ੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਤੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਭਾਗਵਾਨ
ਵੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਆਪਣੇ
ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਗਆ।
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ਦਾਊਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
1 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਿਦਨ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ
ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਬੰਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਵਾਂਗਾ 2 ਤਦ ਦਾਊਦ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਛੇ
ਸੌ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਥ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਾਓਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕੀਸ਼ ਵੱਲ
ਲੰਘ ਿਗਆ 3 ਆਕੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਗਥ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਰਥਾਤ
ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ
ਸਮੇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ
ਅਹੀਨਅਮ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲਣ ਅਤੇ ਕਰਮੇਲਣੀ ਅਬੀਗੈਲ ਜੋ ਨਾਬਾਲ
ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ 4 ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਜੋ ਦਾਊਦ ਗਥ ਨੂੰ
ਭੱਜ ਿਗਆ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫੇਰ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ।
5 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਦਯਾ ਜੋਗ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਲਈ
ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਨੂੰ
ਰਹੇ? 6 ਤਦ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਨੂੰ ਿਸਕਲਗ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਿਸਕਲਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹੈ
7 ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਦਾਊਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਸੋ ਪੂਰਾ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਨ। 8 ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ
ਚੜਹ੍ ਕੇ ਗਸ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਜ਼ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਸਨ 9 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਇਸਤੀ ਪੁਰਖ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਇੱਜੜ, ਡੰਗਰ, ਗਧੇ, ਊਠ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਲਏ ਅਤੇ ਆਕੀਸ਼ ਕੋਲ ਮੁੜ
ਆਇਆ 10 ਤਾਂ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਿਕੱਧਰ ਸੀ?
ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਯਰਹਿਮਏਲੀਆਂ
ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 11 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਿਕਸੇ
ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਥ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਇਆ ਜੋ ਿਕਤੇ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ ਖ਼ਬਰ ਜਾ ਦੇਣ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਉਸ ਦੀ
ਇਹੋ ਮਰਜਾਦਾ ਰਹੀ 12 ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਭਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਰਹੇਗਾ।
1 ਉਨੀਂ
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ਿਦਨੀਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਆਕੀਸ਼
ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ 2 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਕੀਸ਼ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਲੂ ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲੋਂ ਿਕੰਨਾਂ
ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੇ
ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦਾ ਰਾਖ਼ਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।
ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ
ਸਮੂਏਲ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਹ ਦਾ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਰਾਮਾਹ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਬ
3
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ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ
ਿਦਓਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
4 ਸੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੂਨੇਮ ਿਵੱਚ ਆ ਡੇਰੇ ਲਾਏ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ
ਨੇ ਿਗਲਬੋਆ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 5 ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ
ਦਲ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਡਾਢਾ ਕੰਿਬਆ 6 ਅਤੇ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਫਿਨਆਂ ਦੇ ਨਾ ਊਰੀਮ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ। 7 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਇਸਤਰੀ ਭਾਲੋ ਿਜਸ ਦੇ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ ਹੋਣ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਏਨ-ਦੋਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਭੂਤ
ਿਮੱਤਰਾਂ ਹੈ।
8 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਦਯਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ ਕੋਲੋਂ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਬੁਲਾ ਿਲਆ। 9 ਤਦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,
ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ
ਦੇ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਿਦਓਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਕਾ ਸੁੱਿਟਆ।
ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇ?
10 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਭਈ ਿਜਉਂਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ।
11 ਤਦ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਕਸਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਉਹ
ਬੋਿਲਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ। 12 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ
ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਚੱਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ
ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ! 13 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਘਬਰਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ? ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ।
14 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸ!
ਉਹ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਦਰ ਨਾਲ
ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਉਹ ਸਮੂਏਲ ਹੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।
15 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕਾਹਨੂੰ
ਭੰਗ ਪਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੱਿਦਆ? ਸ਼ਾਊਲ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ
ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦਾ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਭਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। 16 ਤਦ ਸਮੂਏਲ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ
ਬਿਣਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਂ? 17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਾਂ
ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 18 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਿਨਆ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ।
19 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ।
20 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰ ਮਾ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਸਮੂਏਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਸਾਹ ਸਤ ਨਾ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
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ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ। 21 ਤਦ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ
ਆਈ ਅਤੇ ਜਦ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਉਹ ਅੱਤ ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਸੋ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। 22 ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਦਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਖਾਓ ਭਈ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ
ਹੋਵੇ। 23 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ
ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਡੀ
ਿਖੱਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਿਖਆ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ
ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 24 ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਵੱਛਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੱਿਟਆ ਅਤੇ
ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਿਨਆ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ 25 ਅਤੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਖਾਧਾ ਤਦ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ।
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ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ
1 ਸੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਅਫੇਕ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ

ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜੋ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਆ ਡੇਰੇ ਲਾਏ 2 ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ
ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਆਕੀਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 3 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਦੇ ਆਿਖਆ, ਇਨਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ? ਆਕੀਸ਼ ਨੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਇਹ ਦਾਊਦ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਐਨੇ ਿਦਨਾਂ ਅਤੇ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? 4 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਥੋਂ ਮੋੜ ਿਦਓ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਦੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ? ਭਲਾ, ਇਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? 5 ਭਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਦਾਊਦ
ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ,
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ,
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ?
6 ਤਦ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸਹੁੰ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੂੰ ਿਸੱਧਾ ਹੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਲ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ
ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਿਦੱਿਸਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ
ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ 7 ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁੜ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ
ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਪਰ੍ਧਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ। 8 ਤਦ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਸਮੇਂ
ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ
ਲਈ ਨਾ ਜਾਂਵਾਂ? 9 ਤਦ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਵਰਗਾ
ਭਲਾ ਹੈਂ ਪਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਏ 10 ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ
ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਉੱਠ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਿਵਦਾ ਹੋ
ਜਾਈਂ 11 ਸੋ ਦਾਊਦ ਆਪਿਣਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਹੀ ਉੱਿਠਆ ਜੋ
ਪਰਭਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ।
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ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ
ਜਦ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਿਸਕਲਗ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਤਦ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਦੇਸ ਅਤੇ ਿਸਕਲਗ
ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਸਕਲਗ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾੜ
ਸੁੱਿਟਆ। 2 ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਿਨੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਪਰ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ। 3 ਜਦ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਵੜੇ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਿੜਆ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ
ਸਨ। 4 ਤਦ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਰੋਏ ਜੋ ਹੋਰ ਰੋਣ ਦਾ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਿਰਹਾ। 5 ਦਾਊਦ
ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਿਯਜ਼ਰਾਏਲੀ ਅਹੀਨਅਮ ਅਤੇ ਅਬੀਗੈਲ ਵੀ
ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਰਮਲੀ ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈਆਂ
ਸਨ। 6 ਦਾਊਦ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਟੇ
ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸੱਭੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ
7 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਹੀਮਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਐਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਫੋਦ ਲੈ
ਆ। ਸੋ ਅਬਯਾਥਾਰ ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਏਫ਼ੋਦ ਲੈ ਆਇਆ 8 ਤਾਂ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਲ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾਂਵਾਂ ਿਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ? ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਕੋਲ
ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਿਨਸੰਗ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਡਾ ਲਵੇਂਗਾ। 9 ਸੋ
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਛੇ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਬਸੋਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਆਏ,
ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। 10 ਪਰ ਦਾਊਦ ਮਗਰ
ਲੱਗਾ ਿਰਹਾ ਉਹ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੋ ਸੌ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਗਏ
ਸਨ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਬਸੋਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘ
ਸਕੇ।
11 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਮਨੁੱਖ ਿਮਿਲਆ, ਸੋ ਉਹ
ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਖਾਧੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਿਪਲਾਇਆ। 12 ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਜ਼ੀਰ
ਦੀ ਿਪੰਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਗੁੱਛੇ ਸੌਗੀ ਦੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਖਾਧੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਤੰਨ
ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। 13 ਤਦ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਿਕਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ
ਬੋਿਲਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਜੁਆਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਾਲੇਕੀ ਦਾ
ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਤੰਨ ਿਦਨ
ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਪੈ ਿਗਆ। 14 ਅਸੀਂ ਕਰੇਤੀਆਂ ਦੇ ਦੱਖਣ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੁ ੱਟ ਮਾਰ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਕਲਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ। 15 ਤਦ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ
ਸਕਦਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਜੋ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾ ਮਾਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਸੌਪੇਂਗਾ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ।
16 ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਲੁ ੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੁ ੱਟੀ ਸੀ ਖਾਂਦ-ੇ
ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਸਨ। 17 ਦਾਊਦ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਿਚਆ ਿਸਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੌ ਜੁਆਨ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਭੱਜ
1
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ਿਨੱਕਲੇ। 18 ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਾਲੇਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਸਭ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਛੁਡਾਇਆ। 19 ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ
ਿਨੱਕੀ ਨਾ ਵੱਡੀ, ਨਾ ਧੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਲੁ ੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੁ ੱਟੀ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋੜ ਿਲਆਂਦਾ। 20 ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹੰਦੇ
ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੀ
ਲੁ ੱਟ ਹੈ।
21 ਦਾਊਦ ਉਨਾਂ ਦੋ ਸੌ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਥੱਕ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਸੋਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤੇ
ਸਨ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਜਦ ਦਾਊਦ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ। 22 ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਜਹੜੇ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੁ ੱਟ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਈ ਹੈ ਿਨਰਾ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਿਦਆਂਗ।ੇ *
23 ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਉਸ ਲੁ ੱਟ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁ ੱਿਟਆ ਸੀ ਉਹ ਦਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 24 ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਭਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ?
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਵੇਂ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੀ ਵੰਡ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਤਹਾ ਹੀ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਿਮਲੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ
ਦੀ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਸੋ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਿਬਧੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ।
26 ਜਦ ਦਾਊਦ ਿਸਕਲਗ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੁ ੱਟ ਿਵੱਚੋਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੁ ੱਟ ਿਵੱਚੋਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਗ਼ਾਤ ਹੈ। 27 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ
ਸਨ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਰਾਮੋਥ ਿਵੱਚ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਯੱਤੀਰ ਿਵੱਚ ਸਨ 28 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਅਰੋਏਰ
ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਿਸਫਮੋਥ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ
ਜੋ ਅਸ਼ਤਮੋਆ ਿਵੱਚ ਸਨ 29 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਰਾਕਾਲ ਿਵੱਚ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਯਰਹਿਮਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ
ਜੋ ਕੇਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ 30 ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹਾਰਮਾਹ
ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕੋਰਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ
ਜੋ ਅਤਾਕ ਿਵੱਚ ਸਨ 31 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ ਭੌਂਦੇ
ਰਹੇ ਸਨ ਭੇਿਜਆ।

31
ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
1 ਇਤ 10:1-12
1 ਫੇਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਗਲਬੋਆ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਨਾਦਾਬ
ਅਤੇ ਮਲਕੀਸ਼ੂਆ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 3 ਸ਼ਾਊਲ
ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ
ਅਤੇ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 4 ਤਦ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹ
ਅਸੁੰਨਤੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਨ।
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਿਕਉਂ ਜੋ
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ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਿਗਆ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਤਲਵਾਰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਹ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। 5 ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ। 6 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਤੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਿਦਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। 7 ਜਦ ਉਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਯਰਦਨ
ਪਾਰ ਸਨ ਇਹ ਿਡੱਠਾ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੱਠੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ
ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਣ ਵੱਸ।ੇ
8 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉਨਾਂ ਮਿਰਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ
ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਤੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਿਗਲਬੋਆ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ ਲੱਭੇ। 9 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਦਾ ਿਸਰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਹ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਘੱਲ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ। 10 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ
ਬੈਤ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ। 11 ਜਦ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਕੀਤਾ, 12 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਸੂਰਮੇ ਉੱਠੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਬੈਤ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ
ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ
ਿਦੱਤਾ। 13 ਤਦ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਬੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਝਾਊ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵਰਤ
ਰੱਿਖਆ।
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2 ਸਮੂਏਲ
ਲੇਖਕ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ। ਨਬੀ
ਸਮੂਏਲ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ
ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ 1 ਤੇ 2 ਸਮੂਏਲ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇੱਕ ਹੀ
ਪੁਸਤਕ ਸਨ। ਸੈਪਟੂਆਜੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ
ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ
ਿਗਆ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 1050-722 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋਕ।
ਉਦੇਸ਼
2 ਸੈਮੂਏਲ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਮ ਨੂੰ
ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਰ੍ਸੰਗ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ (2 ਸਮੂਏਲ 5:6-12; 6:1-17)। ਦੋਵੇਂ ਅਰਥਾਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (2 ਸਮੂਏਲ 7:4-16) ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (2
ਸਮੂਏਲ 23:1-7) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਉਥਾਨ — 1:1-10:19
2. ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਿਡੱਗਣਾ — 11:1-20:26
3. ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ — 21:1-24:25
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲਣਾ
ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦਾਊਦ
ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਸਕਲਗ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਦਨ ਠਿਹਿਰਆ ਸੀ। 2 ਤਦ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਿਮੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮੂੰਹ
ਦੇ ਭਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 3 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। 4 ਤਦ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ! ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਨੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ
ਕਈ ਮਰ ਵੀ ਗਏ, ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਵੀ ਮਰ
ਗਏ। 5 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਿਸਆ
1 ਸ਼ਾਊਲ
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ਸੀ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਮਰ ਗਏ ਹਨ? 6 ਉਸ ਜੁਆਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ
ਆਿਖਆ, ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਿਗਲਬੋਆ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਆਪਣੀ ਬਰਛੀ ਉੱਤੇ ਢਾਸਣਾ ਲਾਈ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਵੇਖ,ੋ ਰਥ ਅਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ
ਸਨ। 7 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਸੱਿਦਆ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ! 8 ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਅਮਾਲੇਕੀ ਹਾਂ। 9 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੱਡੀ
ਪੀੜ ਿਵੱਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹਨ। 10 ਤਦ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ
ਦੇ ਿਸਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਕੜਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਲਾਹ ਿਲਆ ਸੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ।
11 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। 12 ਓਹ
ਰੋਏ-ਿਪੱਟੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ। 13 ਿਫਰ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਉਸ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਪੁੱਿਛਆ,
ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਅਮਾਲੇਕੀ ਹਾਂ। 14 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ
ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ ਲੱਿਗਆ? 15 ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ! ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 16 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੇਰਾ ਖ਼ੂਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਗਵਾਹੀ ਆਪ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ!
ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਵਰਲਾਪ ਗੀਤ
17 ਦਾਊਦ

ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਲਈ ਇਹ
ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ, 18 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਣ ਦਾ
ਗੀਤ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਯਾਸ਼ਰ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: 19 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੇਰਾ ਿਸਰੋਮਣੀ
ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਹਾਏ ਸੂਰਬੀਰ ਿਕਵੇਂ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ! 20 ਗਥ ਿਵੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਦੱਸ,ੋ ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਦੀਆਂ
ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ
ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ। 21 ਹੇ ਿਗਲਬੋਆ ਦੇ
ਪਰਬਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇਲ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਅਪਿਵੱਤਰ
ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਢਾਲ਼, ਜਾਣੋ ਉਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ! 22 ਵੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰਿਮਆਂ
ਦੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ, ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀ ਕਮਾਣ ਨਾ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜੀ, ਨਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ
ਤਲਵਾਰ ਸੱਖਣੀ ਮੁੜੀ। 23 ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਭਰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਕਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼, ਅਤੇ ਬੱਬਰ
ਸ਼ੇਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਸਨ। 24 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧੀਓ, ਸ਼ਾਊਲ ਲਈ
ਰੋਵ,ੋ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਾਏ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਿਣਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ। 25 ਹਾਏ! ਓਹ
ਸੂਰਮੇ ਿਕਵੇਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਵੱਚ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ! ਹੇ ਯੋਨਾਥਾਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ! 26 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਯੋਨਾਥਾਨ, ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਪਆਰਾ ਸੀ: ਮੇਰੇ
ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਅਚਰਜ਼ ਪਰ੍ੀਤ ਸੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ੀਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ!
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ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਿਕਵੇਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਬਾਹ

ਹੋ ਗਏ!

2

ਦਾਊਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ, ਕੀ
ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾਂਵਾਂ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਚਲਾ ਜਾ! ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕੱਥੇ ਜਾਂਵਾਂ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਹਬਰੋਨ ਵੱਲ, 2 ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਉੱਥੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਪਤਨੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਅਹੀਨਅਮ ਅਤੇ ਕਰਮਲੀ ਨਾਬਾਲ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਬੀਗੈਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। 3 ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਲੈ ਆਇਆ ਸੋ ਉਹ
ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਆ ਵੱਸੇ। 4 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ ਸੀ ਉਹ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਨਗਰ
ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। 5 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੂਤ
ਭੇਜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 6 ਹੁਣ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਭਿਲਆਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 7 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ
ਦਲੇਰ ਹੋਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਊਲ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਬਣਾਂ।
1 ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਨੇ

ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਨੇ ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇ ਰ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ
ਸੀ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਹਨਇਮ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ। 9 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਗਲਆਦ, ਅਸ਼ੂਿਰਆ,
ਿਯਜ਼ਰਏਲ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 10 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਲੀ
ਸਾਲ ਸੀ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੱਖ
ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ। 11 ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ
ਸੱਤ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
8 ਪਰ

ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯੁੱਧ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇ ਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਮਹਨਇਮ ਿਵੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਆਏ। 13 ਅਤੇ
ਸਰੂਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਤਲਾਬ ਕੋਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ ਇੱਕ
ਤਾਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ । 14 ਤਦ
ਅਬਨੇ ਰ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਖੋ ਤਾਂ ਜੁਆਨ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਿਵਖਾਉਣ। ਯੋਆਬ ਬੋਿਲਆ, ਉੱਠ। 15 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਵੱਲੋਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਜੁਆਨ
ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਰਾਂ
ਜੁਆਨ ਿਨੱਕਲੇ। 16 ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਨੂੰ
ਿਸਰੋਂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਵੱਖੀ ਿਵੱਚ ਧਸਾ
ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਿਡੱਗ ਪਏ! ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ
ਨਾਮ ਹਲਕਤ ਹੱਸੂਰੀਮ ਰੱਿਖਆ, ਜੋ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। 17 ਅਤੇ
ਉਸ ਿਦਨ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਬਨੇ ਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। 18 ਉੱਥੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਿਤੰਨ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ, ਅਬੀਸ਼ਈ ਅਤੇ ਅਸਾਹੇਲ ਸਨ। ਅਸਾਹੇਲ ਜੰਗਲੀ
ਿਹਰਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਫੁਰਤੀਲਾ ਸੀ। 19 ਅਤੇ ਅਸਾਹੇਲ ਨੇ ਅਬਨੇ ਰ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਬਨੇ ਰ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਨਾ ਹੀ
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ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁਿੜਆ 20 ਤਦ ਅਬਨੇ ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਅਸਾਹੇਲ ਹੈਂ? ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਹੀ ਹਾਂ! 21 ਤਦ ਅਬਨੇ ਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ
ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ
ਲੁ ੱਟ ਲੈ, ਪਰ ਅਸਾਹੇਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਜੋ
ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਵਾਂ। 22 ਅਬਨੇ ਰ ਨੇ
ਅਸਾਹੇਲ ਨੂੰ ਿਫਰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ! ਮੈਂ ਿਕਉਂ
ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਾਂ? ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ
ਮੂੰਹ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ? 23 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਕੀਤੀ। ਤਦ ਅਬਨੇ ਰ ਨੇ ਬਰਛੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਸਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਢੱਡ
ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਿਨੱਕਲ
ਗਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਮਰ ਿਗਆ। ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਅਸਾਹੇਲ
ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 24 ਤਦ
ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਵੀ ਅਬਨੇ ਰ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਅੰਮਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਜੋ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਿਗਯਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਤਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਿਗਆ। 25 ਅਤੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਅਬਨੇ ਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲੀ
ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ। 26 ਤਦ ਅਬਨੇ ਰ
ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਕੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ ਤਬਾਹੀ
ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਭਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਕਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਨਾ ਮੋੜੇਂਗਾ? 27 ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਹੁੰ, ਜੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ
ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। 28 ਯੋਆਬ ਨੇ ਤੁਰੀ
ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। 29 ਅਬਨੇ ਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ
ਉਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਹਨਇਮ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ।
30 ਯੋਆਬ ਅਬਨੇ ਰ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਅਸਾਹੇਲ ਵੀ ਨਾ ਲੱਿਭਆ।
31 ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਅਬਨੇ ਰ ਦੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ, ਜੋ ਿਤੰਨ ਸੋ ਸੱਠ ਮਨੁੱਖ ਮਰ
ਗਏ। 32 ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਹੇਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰ
ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ।

3

12 ਨੇ ਰ

ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
1 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਲੰ ਮੇ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਿਦਨ ਿਦਨ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ,
ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ। 2 ਿਫਰ ਹਬਰੋਨ
ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨਨ
ਸੀ ਜੋ ਿਯਜ਼ਰੇਲਣ ਅਹੀਨਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ, 3 ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਕਲਆਬ ਸੀ ਜੋ ਕਰਮਲੀ ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਬੀਗੈਲ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਸੀ ਜੋ ਗਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਲਮਈ
ਦੀ ਧੀ ਮਅਕਾਹ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 4 ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਨਾਮ
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਿਜਸ ਨੂੰ ਹੱਗੀਥ ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ ਦਾ ਨਾਮ
ਸ਼ਫ਼ਟਯਾਹ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਬੀਟਾਲ ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ 5 ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ
ਿਯਥਰਆਮ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਗਲਾਹ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਅਬਨੇ ਰ ਦਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ
ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਬਨੇ ਰ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ
6 ਜਦ
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ। 7 ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਖ਼ੈਲ ਿਰਜ਼ਪਾਹ
ਜੋ ਅੱਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੇ ਅਬਨੇ ਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਰਖ਼ੈਲ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਸੰਗ ਕੀਤਾ? 8 ਅਬਨੇ ਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੀ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਿਸਰ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨਾਲ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੌਂਿਪਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? 9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਨੇ ਰ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਨਾ ਕਰਾਂ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। 10 ਰਾਜ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਗੱਦੀ
ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ
ਤੱਕ ਸਿਥਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ! 11 ਤਦ ਉਹ ਅਬਨੇ ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਫਰ
ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਿਕਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਿਗਆ ਸੀ।
12 ਇਸ ਲਈ ਅਬਨੇ ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਦੇਸ਼
ਿਕਹ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ
ਕਰ ਦੇਵਾਂ। 13 ਤਦ ਦਾਊਦ ਬੋਿਲਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਬਚਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਨਾ ਿਲਆਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖੇਂਗਾ। 14 ਿਫਰ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ,
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੀਕਲ ਨੂੰ , ਜੋ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੌ ਖਲੜੀਆਂ
ਦੇ ਕੇ ਿਵਆਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇ। 15 ਤਦ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੇ ਲੋਕ
ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਲੈਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ਲਟੀਏਲ
ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਿਲਆ। 16 ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਿਰਆ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬਹੁਰੀਮ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ। ਤਦ
ਅਬਨੇ ਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ, ਮੁੜ ਜਾ! ਤਦ ਉਹ ਮੁੜ ਿਗਆ।
17 ਤਦ ਅਬਨੇ ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਿਕ ਦਾਊਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ
ਬਣੇ, 18 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੋਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦਆਂਗਾ। 19 ਤਦ ਅਬਨੇ ਰ ਨੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਿਫਰ ਅਬਨੇ ਰ ਹਬਰੋਨ ਨੂੰ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਿਕ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਸੁਣਾਵੇ। 20 ਸੋ ਅਬਨੇ ਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਵੀਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬਨੇ ਰ ਦੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ। 21 ਅਬਨੇ ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਓਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ
ਕਰੋ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬਨੇ ਰ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
ਅਬਨੇ ਰ ਦੀ ਹੱਿਤਆ
ਵੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਿਕਸੇ ਟੋਲੀ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਲੁ ੱਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ
ਵੇਲੇ ਅਬਨੇ ਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
23 ਜਦ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋ ਕ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਆਏ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨੇ ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇ ਰ ਰਾਜਾ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 24 ਸੋ ਯੋਆਬ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
22
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ਬੋਿਲਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੇਖ ਅਬਨੇ ਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੋ
ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 25 ਤੂੰ ਨੇ ਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇ ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣ ਆਇਆ
ਸੀ। 26 ਿਫਰ ਜਦ ਯੋਆਬ ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਅਬਨੇ ਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਓਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰਾਹ ਦੇ ਖੂਹ
ਕੋਲੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਏ ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
27 ਜਦ ਅਬਨੇ ਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯੋਆਬ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਸਾਹੇਲ ਦੇ
ਖੂਨ ਬਦਲੇ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 28 ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਮੇਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇ ਰ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ।
29 ਉਹ ਯੋਆਬ ਦੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਰਹੇ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਰਹੇ ਿਜਹ
ਦਾ ਲਹੂ ਵਗੇ ਜਾਂ ਕੋੜਹ੍ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਿਡੱਗੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ! 30 ਸੋ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਅਬਨੇ ਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਭਰਾ ਅਸਾਹੇਲ ਨੂੰ ਿਗਬਓਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ।
ਅਬਨੇ ਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਨੇ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ
ਆਿਖਆ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਪਿਹਨ ਲਓ ਅਤੇ ਅਬਨੇ ਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਰੋਵੋ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਆਪ ਅਰਥੀ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ
ਤੁਿਰਆ। 32 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਬਨੇ ਰ ਨੂੰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਬਨੇ ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਰੋਇਆ
ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਏ। 33 ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬਨੇ ਰ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਹਾਏ ਅਬਨੇ ਰ! ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਦੀ ਮੌਤ ਮਿਰਆ?
34 ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਡੱਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਪਵੇ! ਤਦ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਹੋਰ ਰੋਏ। 35 ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ
ਿਦਨ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਇਸ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੇ! 36 ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾ
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 37 ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਇਹ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਨੇ ਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇ ਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਰਆ। 38 ਰਾਜੇ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਇੱਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਟਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? 39 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਹਾਂ,
ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਬੁਿਰਆਰ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।
31 ਦਾਊਦ

4
ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੀ ਹੱਿਤਆ
1 ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੁਿਣਆ, ਿਕ ਅਬਨੇ ਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ
ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਤਦ ਉਹ ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। 2 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਜੋ ਟੋਲੀਆਂ
ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਆਨਾਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਕਾਬ
ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬੇਰੋਥੀ ਿਰੰਮੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸਨ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੇਰੋਥੀ ਵੀ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ। 3 ਅਤੇ ਬੇਰੋਥੀ ਿਗੱਤਾਯਮ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਨ। 4 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਨ
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ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਤੋਂ ਆਈ ਤਦ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਦੀ ਦਾਈ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਿਨੱਕਲੀ ਸੀ, ਜਦ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਉਸ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਡੱਗ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਸੀ। 5 ਿਰੰਮੋਨ
ਬੇਰੋਥੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇਕਾਬ ਅਤੇ ਬਆਨਾਹ ਆਏ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੀ ਧੁੱਪ
ਵੇਲੇ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਉਹ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। 6 ਉਹ ਕਣਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ। ਰੇਕਾਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭਰਾ ਬਆਨਾਹ
ਭੱਜ ਿਨੱਕਲੇ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ ਲਾਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਸਰ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਰਾਬਾਹ ਨਾਮਕ ਵਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।
8 ਉਹ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦਾ ਿਸਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ
ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਊਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੰਦ
ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ। 9 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਰੇਕਾਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ
ਬਆਨਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਰੋਥੀ ਿਰੰਮੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ। 10 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਵੇਖ,ੋ
ਸ਼ਾਊਲ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗੀ
ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਿਸਕਲਗ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹੋ ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ।
11 ਜਦ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ! ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ? 12 ਤਦ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਹਬਰੋਨ ਦੀ ਬਾਉਲੀ ਉੱਤੇ
ਲਟਕਾ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਅਬਨੇ ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ।

5
ਦਾਊਦ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ
1 ਇਤ 11:1-9; 14:1-7
1 ਇਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਹੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਹਾਂ। 2 ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਸਾਡਾ
ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ।
3 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ
ਕੋਲ ਆਏ, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰ ਕੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 4 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ
ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 5 ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਹਬਰੋਨ
ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 6 ਿਫਰ ਰਾਜਾ ਆਪਿਣਆਂ ਸੈਿਨਕਾਂ ਨਾਲ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੜੇਂਗਾ ਪਰੰਤੂ ਅੰਨੇ ਅਤੇ
ਲੰਗੜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਐਥੇ
ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕੇਗਾ, 7 ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਦਾ ਗੜਹ੍ ਆਪਣੇ ਵੱਸ
ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬਿਣਆ। 8 ਉਸ ਿਦਨ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਯਬੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ
ਪਰਨਾਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਅੰਨੇ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ
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ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਉਤ
ਚੱਲ ਪਈ ਿਕ ਅੰਨੇ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਰਾਜ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ।
9 ਦਾਊਦ ਉਸ ਗੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਿਮੱਲੋ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਬਣਾਈ। 10 ਦਾਊਦ ਬਹੁਤ
ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਸੰਗ ਸੀ। 11 ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ
ਅਤੇ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀ ਵੀ ਭੇਜੇ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਲ ਬਣਾਇਆ। 12 ਦਾਊਦ ਜਾਣ
ਿਗਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ
ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 13 ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਹੋਰ ਵੀ ਰਖ਼ੈਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਜੰਮ।ੇ 14 ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਇਹ ਸਨ - ਸ਼ਮੂਆਹ, ਸ਼ੋਬਾਬ,
ਨਾਥਾਨ, ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ, 15 ਿਯਬਹਾਰ, ਅਲੀਸ਼ੂਆ, ਨਫ਼ਗ, ਅਤੇ
ਯਾਫ਼ੀਆ 16 ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ, ਅਲਯਾਦਾ ਅਤੇ ਅਲੀਫ਼ਾਲਟ।
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
1 ਇਤ 14:8-17
17 ਜਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਏ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਗੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। 18 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਆਏ ਅਤੇ ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਦੀ
ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। 19 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ,
ਕੀ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ,
ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰ
ਿਦਆਂਗਾ। 20 ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਬਆਲ-ਪਰਾਸੀਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਟੁੱਟ ਿਪਆ ਿਜਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ
ਲਿਹਰਾਂ ਰੋੜਹ੍ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ! ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ
ਨਾਮ ਬਆਲ-ਪਰਾਸੀਮ ਰੱਿਖਆ। 21 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਉੱਥੇ ਛੱਿਡਆ, ਸੋ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ।
22 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਫੈਲ
ਗਏ। 23 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਚੜਹ੍ਾਈ ਨਾ ਕਰ ਪਰ ਿਪੱਛੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ
ਪਾ ਅਤੇ ਤੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ,
24 ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। 25 ਇਸ
ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਜ਼ਰ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਮਾਿਰਆ।

6
ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
1 ਇਤ 13:1-14; 15:25; 1 ਇਤ 16:6-43
1 ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ
ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ। 2 ਤਦ ਦਾਊਦ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਆਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਯਹੂਦਾਹ
ਤੋਂ ਤੁਿਰਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨਾਮ
ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। 3 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ
ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ
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ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਊਜ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਯੋ ਨੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਿਕਆ। 4 ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਿਗਬਆਹ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਸੀ ਚੁੱਕ
ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਹਯੋ
ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਤੁਿਰਆ। 5 ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਘਰਾਣਾ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਅਰਥਾਤ ਬੀਨ,
ਮੱਧਮ, ਖੰਜ਼ਰੀਆਂ, ਿਚਮਟਾ ਅਤੇ ਛੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇਅੱਗੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਗਏ। 6 ਜਦ ਉਹ ਨਾਕੋਨ ਦੇ ਿਪੜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਦ
ਊਜ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਸੰਭਾਿਲਆ।
7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਠਕਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਊਜ਼ਾਹ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ।
8 ਦਾਊਦ ਦੁਖੀ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਊਜ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਆਣ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਸ-ਊਜ਼ਾਹ ਰੱਿਖਆ ਜੋ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹੈ। 9 ਦਾਊਦ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਕਵੇਂ ਿਲਆਵਾਂ?
10 ਸੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜੀਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਤਦ ਦਾਊਦ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਪਾਸੇ ਿਗੱਤੀ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। 11 ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਿਗੱਤੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ
ਿਰਹਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ। 12 ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਤਦ ਦਾਊਦ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਨੰ ਦ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। 13 ਅਤੇ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਕਦਮ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ
ਪਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 14 ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਕਤਾਨ ਦਾ ਏਫ਼ੋਦ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 15 ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾਊਦ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ
ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। 16 ਜਦੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਨੇ ਬਾਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੇ-ਟੱਪਦੇ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ। 17 ਇਸ ਤਰਾਂ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਠੀਕ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ, ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ। 18 ਜਦ
ਦਾਊਦ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾ ਚੁੱਕਾ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।
19 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ
ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਇਸਰਤੀ, ਪੁਰਸ਼, ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਮਾਸ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਗੀ ਦੀ ਿਟੱਕੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਤਦ
ਸਭ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਹੋਏ। 20 ਤਦ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਿੜਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ
ਮੀਕਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਪਰ੍ਤਾਪੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰ ਗਾ ਕੀਤਾ,
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਲੁ ੱਚਾ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਰਲੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰ ਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
21 ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਿਜਸ
ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਾਂਗਾ 22 ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਚ
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ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤੁੱਛ ਿਗਣਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਦਰ
ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। 23 ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੀਕਲ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ
ਮਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੰਿਮਆ।
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ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
1 ਇਤ 17:1-15
1 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਿਦੱਤਾ।
2 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਿਦਆਰ
ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਸੰਦੂਕ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 3 ਤਦ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਜਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੈ। 4 ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਾ
ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,
5 ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਨਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਏਂਗਾ? 6 ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ
ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਸਗੋਂ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਡੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। 7 ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਨਆਂਈਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ,
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਦਆਰ ਦਾ ਭਵਨ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? 8 ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ
ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 9 ਅਤੇ ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਿਗਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ
ਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ। 10 ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਠਿਹਰਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਅਤੇ
ਫੇਰ ਨਾ ਭਟਕਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਗੇ
ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, 11 ਸਗੋਂ ਉਸ ਿਦਨ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਿਨਆਂਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਿਦਆਂਗਾ। ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ,
12 ਅਤੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗਾ। 13 ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ
ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ
ਸਿਥਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। 14 ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਗ
ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਜੋਗ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।
15 ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਯਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ
ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। 16 ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ
ਰਾਜ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਟੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ
ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹੇਗੀ। 17 ਸੋ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ।
ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
1 ਇਤ 17:6-27
18 ਤਦ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਕੀ
ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? 19 ਤਾਂ ਵੀ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ,
ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
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ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ। ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹੋ ਿਨਯਮ ਹੈ! 20 ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ! 21 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਸ
ਜਾਣ ਲਵੇ। 22 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 23 ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਰਗੀ ਿਕਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ
ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਵਖਾਵੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ,
ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ?
24 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ,
ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ
ਆਪ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਿਣਆ। 25 ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਿਲਆ
ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰ। 26 ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਟੱਲ
ਰਹੇ। 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਿਹੰਮਤ ਹੋਈ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। 28 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਦਾ
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29 ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਦੇ, ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਰਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਤੇਰੇ
ਦਾਸ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਸਦੀਪਕ ਤੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।

8
ਦਾਊਦ ਦੀ ਿਜੱਤ
1 ਇਤ 18:1-17
1 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਖੋਹ ਲਈ। 2 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ
ਕੇ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਿਣਆ ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਡੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਿਮਣੇ
ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੋਰੀ ਤੱਕ ਿਮਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਜੀਉਂਦੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਮੋਆਬੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ
ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਿਲਆਉਣ ਲੱਗ।ੇ 3 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਹੋਬ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜੱਤ ਿਲਆ, ਜਦ ਉਹ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ। 4 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਿਪਆਦੇ ਫੜ ਲਏ।
ਦਾਊਦ ਨੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਸੁੱਿਟਆ ਪਰ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੌ ਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜੇ ਬਚਾ ਰੱਖੇ। 5 ਜਦੋਂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ
ਅਰਾਮੀ ਲੋਕ, ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਆਏ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ।
6 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੌਂਕੀਆਂ
ਬੈਠਾ ਿਦੱਤੀਆਂ, ਸੋ ਅਰਾਮੀ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ
ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਿਲਆਉਣ ਲੱਗ।ੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਦਾਊਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ। 7 ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਸੁਨਿਹਰੀ ਢਾਲਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਆਇਆ। 8 ਅਤੇ ਬਟਹ ਅਤੇ ਬੇਰੋਤਈ ਤੋਂ ਜੋ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੇ
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ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਿਪੱਤਲ ਲੈ ਆਇਆ।
9 ਜਦ ਹਮਾਥ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਈ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਦਦਅਜ਼ਰ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, 10 ਤਦ ਤੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ
ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਲਆ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਤੋਈ ਨਾਲ ਵੀ
ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਯੋਰਾਮ ਚਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। 11 ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ
ਉਸਨੇ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਿਜੱਿਤਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ,
ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ।
12 ਅਰਥਾਤ ਅਰਾਮੀਆਂ, ਮੋਆਬੀਆਂ, ਅੰਮੋਨੀਆਂ, ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ,
ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਹੋਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਦਦਅਜ਼ਰ
ਦੀ ਲੁ ੱਟ ਿਵੱਚੋਂ ਰੱਿਖਆ, 13 ਜਦ ਦਾਊਦ ਲੂ ਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਅਠਾਰਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਦ ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। 14 ਉਸ ਨੇ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਿਬਠਾਈਆਂ, ਸਗੋਂ
ਸਾਰੇ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਿਬਠਾਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਅਦੋਮੀ ਵੀ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਦਾਊਦ ਿਗਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੀ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
16 ਸਰੂਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹੀਲੂ ਦ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਿਲਖਾਰੀ ਸੀ। 17 ਅਹੀਟੂਬ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਲਕ ਜਾਜਕ ਸਨ,
ਅਤੇ ਸਰਾਯਾਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ, 18 ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ
ਕਰੇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲੇਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ।
15

9
ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
1 ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ
ਕੋਈ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਾਂ?
2 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀਬਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਦ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ
ਸੀਬਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਂ। 3 ਤਦ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੀ ਦਯਾ ਕਰਾਂ? ਸੀਬਾ ਨੇ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਜੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰੋਂ ਲੰਗੜਾ ਹੈ।
4 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਸੀਬਾ ਨੇ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਵੇਖੋ ਲੋ-ਦੇਬਾਰ ਿਵੱਚ ਅੰਮੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। 5 ਸੋ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਲੋ-ਦੇਬਾਰ ਤੋਂ
ਅੰਮੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਿਲਆ। 6 ਅਤੇ
ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। ਤਦ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ! ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ
ਸੇਵਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ! 7 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਡਰ ਨਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ। 8 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ
ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰੇ
ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ਿਧਆਨ ਕਰੋ। 9 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। 10 ਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਿਲਆਇਆ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ

2 ਸਮੂਏਲ 9:11

213

ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ, ਸੀਬਾ ਦੇ ਪੰਦਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਵੀਹ ਸੇਵਕ ਸਨ। 11 ਸੀਬਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਭ ਕੁਝ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਸੇਵਕ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ। 12 ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਦਾ
ਮੀਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਸੀਬਾ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਸਭ ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। 13 ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਭੋਜਨ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਸੀ।

10
ਅਮੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ
1 ਇਤ 17:1-19
1 ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਨੂਨ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ।
2 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਨਾਹਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਿਲਆਈ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਗਏ। 3 ਪਰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਹਾਨੂਨ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਾਊਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ
ਭੇਜੇ ਹਨ? ਭਲਾ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਜੋ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ? 4 ਤਦ ਹਾਨੂਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍
ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਦਾੜਹ੍ੀ ਮੁਨਵਾ ਸੁੱਟੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਬਸਤਰ ਅੱਧ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਲੱਕ ਤੱਕ ਫਾੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 5 ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਏ
ਸੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾੜਹ੍ੀਆਂ ਨਾ ਵਧਣ
ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ।
6 ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਅੱਗੇ ਬੁਰੇ ਠਿਹਰੇ
ਹਾਂ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਰਹੋਬ ਦੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਬਾ
ਦੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਿਪਆਦੇ ਲਏ ਅਤੇ ਮਅਕਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਤੇ
ਰੱਿਖਆ। 7 ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। 8 ਤਦ ਅੰਮੋਨੀ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਲਾਂਘੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ। ਅਤੇ ਸੋਬਾ ਅਤੇ ਰਹੋਬ ਦੇ
ਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਤੋਬ ਅਤੇ ਮਅਕਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ।
9 ਜਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ, ਅੱਗੇਿਪੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ। 10 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਬੰਨਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਬੀਸ਼ਈ
ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ। 11 ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਅਰਾਮੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਪਰਬਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਮੋਨੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਪਰਬਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। 12 ਸੋ ਤਕੜੇ
ਰਹੋ, ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਦੁਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਲੱਗੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੇ। 13 ਿਫਰ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ
ਅਤੇ ਅਰਾਮੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਭੱਜ ਗਏ। 14 ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ ਵੀ ਇਹ
ਵੇਖ ਕੇ ਿਕ ਅਰਾਮੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਬੀਸ਼ਈ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਤਾਂ ਯੋਆਬ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨਾਲ
ਲੜਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। 15 ਜਦ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ
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ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ। 16 ਅਤੇ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਨੇ ਲੋਕ
ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਸਨ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਓਹ ਹੇਲਾਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸੋਬਕ ਜੋ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਮੀ ਫੌਜ
ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਿਰਆ। 17 ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ
ਹੇਲਾਮ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ
ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜੇ 18 ਅਤੇ ਅਰਾਮੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ
ਗਏ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸੌ ਰਥ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਚਾਲੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੋਬਕ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ
ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ। 19 ਜਦ ਉਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਜੋ
ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਹਾਰ
ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ, ਅਰਾਮੀ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੇ।

11

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ
1 ਜਦ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੇ ਿਦਨ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਰੱਬਾਹ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਿਸਓਂ
ਘੇਰ ਿਲਆ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਰਹਾ। 2 ਇੱਕ ਿਦਨ
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ
ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਿਫਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵੇਖਣ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। 3 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਉਹ
ਅਲੀਆਮ ਦੀ ਧੀ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ?
4 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਿਲਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀ
ਗਈ। 5 ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ
ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ। 6 ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਆਬ
ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸੋ ਯੋਆਬ
ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। 7 ਜਦ ਊਿਰੱਯਾਹ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਯੋਆਬ ਦੇ ਿਵਖੇ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਤੇ
ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ? 8 ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੈਰ ਧੋ। ਊਿਰੱਯਾਹ ਜਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੁਝ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜੇ ਗਏ।
9 ਇਸ ਲਈ ਊਿਰੱਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਸੌਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਿਗਆ। 10 ਜਦ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਊਿਰੱਯਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ
ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਿਫਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਗਆ? 11 ਤਦ
ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਯੋਆਬ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਸ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂ-ਪੀਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ
ਸੌਂ ਜਾਂਵਾਂ? ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰ੍ਾਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਦੀ ਨਾ
ਕਰਾਂਗਾ! 12 ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਏਥੇ
ਰਿਹ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਊਿਰੱਯਾਹ ਉਸ ਿਦਨ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਠਿਹਰ ਿਗਆ। 13 ਤਦ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ
ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਤਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
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ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਿਰਹਾ, ਪਰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਿਗਆ। 14 ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਲਈ
ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ ਅਤੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। 15 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਲੜਾਈ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਓ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 16 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯੋਆਬ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ
ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਉੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। 17 ਤਦ
ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ
ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ 18 ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਕੇ
ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। 19 ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਂ।
20 ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ੋਧ ਭੜਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ
ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਨੇ ੜੇ ਿਕਉਂ ਗਏ?
ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਗੇ?
21 ਯਰੂਬਸ਼ਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ? ਕੀ,
ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਿਕ
ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਹ ਤੇਬੇਸ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਕੰਧ
ਹੇਠ ਿਕਉਂ ਗਏ ਸੀ? ਤਦ ਆਿਖਓ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ
ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। 22 ਸੋ ਦੂਤ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਯੋਆਬ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। 23 ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਟਕ
ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਗਏ। 24 ਤਦ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਈ ਿਸਪਾਹੀ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਵੀ ਮਰ ਿਗਆ। 25 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖ ਜੋ ਇਹ
ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ
ਵੱਢਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਹ। ਸੋ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਹੋਂਸਲਾ ਦੇਵੀਂ। 26 ਜਦ ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਿਣਆ ਤਦ ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸ
ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ। 27 ਅਤੇ ਜਦ ਿਵਰਲਾਪ ਦੇ ਿਦਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ।
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ਨਾਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
1 ਯਹੋਵਾਹ

ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੋ ਮਨੁੱਖ
ਸਨ, ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਗਾਲ। 2 ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਕੋਲ
ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਨ। 3 ਪਰ ਉਸ
ਕੰਗਾਲ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਾਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ
ਪੋਸ਼ਣ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਂਦੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਸੋਂਦੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। 4 ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ
ਬਚਾ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ
ਉਸ ਨੇ ਿਤਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੰਗਾਲ ਦੀ ਲੇਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ 5 ਤਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ੋਧ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ
ਵੱਢਣ ਜੋਗਾ ਹੈ! 6 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਲੇਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ
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ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਉਹ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਯਾ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਦਾਊਦ ਦੀ ਤੋਬਾ
ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ!
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। 8 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ
ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤ,ੇ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਿਦੰਦਾ। 9 ਸੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ
ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਕਉਂ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ
ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਵਾ
ਸੁੱਿਟਆ? 10 ਸੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਹਟੇਗੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਨ ਦੁਿਪਹਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨਗੇ। 12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਲੁ ੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੇਆਮ ਕਰਾਂਗਾ। 13 ਤਦ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪ
ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੋ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰੇਂਗਾ। 14 ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਇਸ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ
ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਸੋ ਇਹ ਬਾਲਕ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ
ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਾਥਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਿਗਆ।
7 ਤਦ

ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ
ਦਾਊਦ ਲਈ ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ
ਪੈ ਿਗਆ। 16 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਪਆ ਿਰਹਾ। 17 ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ। 18 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ
ਉਹ ਬਾਲਕ ਮਰ ਿਗਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਾਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਖ ਨਾ
ਸਕੇ ਜੋ ਬਾਲਕ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,
ਜਦ ਉਹ ਬਾਲਕ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਿਕ
ਬਾਲਕ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ!
19 ਪਰ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਦਾਸ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਬਾਲਕ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ
ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਬਾਲਕ ਮਰ ਿਗਆ
ਹੈ? ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੀ ਮਰ ਿਗਆ। 20 ਤਦ ਦਾਊਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ
ਉੱਿਠਆ, ਨਹਾਇਆ, ਸੁਗੰਧ ਲਾਈ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਭੋਜਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ।
21 ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਰਤ
ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ
ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। 22 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜੀਉਂਦਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਰੋਂਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਿਖਆ,
ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾ ਕਰੇ ਜੋ ਇਹ ਬਾਲਕ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ?
23 ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂ? ਭਲਾ
15
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ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਆਉਣਾ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਜਨਮ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਹੋਇਆ 25 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਖ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਦੀਦਯਾਹ ਅਰਥ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਰੱਿਖਆ।
24 ਦਾਊਦ

ਰੱਬਾਹ ਨਗਰ ਦਾ ਪਤਨ
1 ਇਤ 20:1-3
26 ਯੋਆਬ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬਾਹ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈ ਲਈ। 27 ਿਫਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਆਖ ਭੇਿਜਆ, ਮੈਂ ਰੱਬਾਹ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ। 28 ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ
ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲਓ, ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇ। 29 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਰੱਬਾਹ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲਿੜਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ। 30 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਸ ਦੇ
ਿਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਿਲਆ ਜੋ ਤੋਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੁ ੱਟ
ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 31 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਨ,
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੁਹਾਿਗਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ
ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਦ
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ।

13
ਅਮਨਨ ਦਾ ਕੁਕਰਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਤਾਮਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ।
ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨਨ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 2 ਅਮਨਨ
ਅਿਜਹਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਬਮਾਰ
ਹੋ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਮਨਨ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਣ ਿਪਆ। 3 ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਿਸ਼ਮਆਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਦਾਬ ਅਮਨਨ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਨਾਦਾਬ
ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। 4 ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਿਦਨ-ਿਦਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਲਾ, ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇਗਾ? ਤਦ ਅਮਨਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 5 ਇਸ
ਲਈ ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਰਿਹ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਵੇ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਉਹ ਆਵੇ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖੁਆਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂ। 6 ਤਦ ਅਮਨਨ ਲੰਮਾ ਿਪਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਮਨਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ
ਨੂੰ ਆਉਣ ਿਦਓ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੂਰੀਆਂ ਤਲੇ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂ। 7 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਤਾਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੇਿਜਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਨਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰ। 8 ਸੋ ਤਾਮਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਨਨ ਦੇ
ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਟਾ
ਗੁੰਿਨਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ, 9 ਉਸ ਨੇ ਥਾਲੀ
ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ
1
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ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਅਮਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸੋ ਸਭ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ
ਗਏ। 10 ਤਦ ਅਮਨਨ ਨੇ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਭੋਜਨ ਲੈ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂ। ਸੋ ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਤਲੀਆਂ ਸਨ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਅਮਨਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ। 11 ਜਦ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਕੁੜੀਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰ! 12 ਉਹ ਬੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ
ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ! ਤੂੰ ਅਿਜਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾ ਕਰ।
13 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲੰ ਕ ਿਕੱਥੇ ਲਾਹਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਮੂਰਖ ਹੋਵੇਂਗਾ! ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਖ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। 14 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਸੰਗ ਕੀਤਾ। 15 ਿਫਰ ਅਮਨਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਢਾ ਵੈਰ ਕੀਤਾ
ਅਿਜਹਾ ਵੈਰ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ੀਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਨਨ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ, ਚੱਲੀ ਜਾ! 16 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਬੁਿਰਆਈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ
ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਪਰ ਉਹ
ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। 17 ਤਦ ਅਮਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨ
ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ!
18 ਉਸ ਨੇ ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੀ ਕੁੜਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ
ਕੁਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ, ਉਹ
ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ। 19 ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹ
ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੀ ਕੁੜਤੀ ਜੋ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾੜ ਸੁੱਟੀ ਅਤੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 20 ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਕੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਅਮਨਨ ਨੇ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਿਹ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤਦ
ਤਾਮਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ
ਰਹੀ। 21 ਜਦ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ
ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਭੜਕ ਿਪਆ। 22 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਨਨ
ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ-ਮੰਦਾ ਨਾ ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਮਨਨ
ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ ਨਾਲ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਿਪੱਛੋਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬਆਲ-ਹਸੋਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ
ਉੱਨ ਕਤਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਬੁਲਾਇਆ। 24 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖ,ੋ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਨ ਕਤਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹਨ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ।
25 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋ ਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ
ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। 26 ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਮਨਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਿਦਓ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਿਕਉਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ? 27 ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਮਨਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। 28 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜਦ ਅਮਨਨ ਦਾ
ਿਦਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਿਕ ਅਮਨਨ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਓ! ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਡਿਰਓ!
ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ? ਸੋ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰੋ! 29 ਇਸ ਲਈ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
23
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ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅਮਨਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਸਾਰੇ
ਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੱਚਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍
ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। 30 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਅਜੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਸਨ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਿਕ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਿਚਆ! 31 ਤਦ
ਰਾਜਾ ਉੱਿਠਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ
ਗਏ। 32 ਤਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਿਸ਼ਮਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਦਾਬ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਬੋਿਲਆ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਸਗੋਂ
ਅਮਨਨ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਿਜਸ
ਿਦਨ ਤੋਂ ਅਮਨਨ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ
ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਿਮੱਥ ਲਈ ਸੀ। 33 ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਿਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਮਨਨ ਹੀ
ਇਕੱਲਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ। 34 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੱਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਜੁਆਨ ਰਾਖੇ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ
ਵੇਖੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਪਰਬਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
35 ਤਦ ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ ਗਏ
ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ।
36 ਜਦ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ
ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਇਆ। 37 ਪਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੱਠ ਕੇ ਗਸ਼ੂਰ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮੀਹੂਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਲਮਈ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। 38 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੱਠ ਕੇ
ਗਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਿਰਹਾ। 39 ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਮਨਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰ
ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
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ਯੋਆਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਿਦਲ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਵੱਲ ਹੈ। 2 ਇਸ ਲਈ ਯੋਆਬ ਨੇ ਤਕੋਆਹ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ
ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਸੋਗ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ
ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਲਗਾ ਸਗੋਂ ਅਿਜਹੀ ਬਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ
ਿਵਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। 3 ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ
ਕਰ। ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਖਾ
ਿਦੱਤਾ। 4 ਜਦ ਤਕੋਆਹ ਦੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ
ਦੇ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗੀ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ,
ਹੇ ਰਾਜਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣ! 5 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਧਵਾ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। 6 ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸੋ
ਦੋਵੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਪਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੇ ਸੋ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।
7 ਹੁਣ ਵੇਖ,ੋ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ
ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਏ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਵਾਿਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਣਗੇ! ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਣਗੇ।
8 ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਿਗਆ ਿਦਆਂਗਾ। 9 ਤਦ ਉਸ ਤਕੋਆਹ
ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਸਾਰਾ
ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ। 10 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੋ
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ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਿਫਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ
ਸਕੇਗਾ। 11 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਰਾਜਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਲਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦਓ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਣ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਿਡੱਗੇਗਾ। 12 ਤਦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੋਲੇ 13 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਬੋਲ ਤਦ
ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਅਿਜਹੀ ਯੋਜਨਾ ਿਕਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਬਚਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬੋਲੇ
ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ
ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਿਫਰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦਾ। 14 ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੋਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਚੁੱਿਕਆ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਅਿਜਹਾ
ਹਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਰਹੇ। 15 ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ
ਆਈਂ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪ ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ
ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ? 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਛੁਡਾਵੇਗਾ। 17 ਤਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਰਾਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਭਿਲਆਈ
ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਪਰਖਣ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਸੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ! 18 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ
ਨਾ ਲੁ ਕਾਵੀਂ, ਤਦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਦੱਸੋ
19 ਸੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਯੋਆਬ ਦਾ
ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ? 20 ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ
ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਯੋਆਬ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਯੋਆਬ ਨੇ
ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਵੇ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ। 21 ਤਦ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ! ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਜੁਆਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆ। 22 ਤਦ ਯੋਆਬ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਿਖਆ।
ਤਦ ਯੋਆਬ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। 23 ਿਫਰ ਯੋਆਬ
ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਗਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਆਇਆ। 24 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਏ
ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖ!ੇ ਸੋ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਿਖਆ।
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਿਮਲਣਾ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਵਰਗਾ
ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ
ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਸਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 26 ਸਾਲ
ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ਼ ਕਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ਼
ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ
ਦੇ ਵਾਲ਼ ਤੋਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਸੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
27 ਅਬਸ਼ਾਲੋ ਮ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਤਾਮਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। 28 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਪੂਰੇ ਦੋ
ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਪਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਿਖਆ। 29 ਸੋ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕੋਲ
25
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ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਿਦਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ 30 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਯੋਆਬ ਦੇ ਖੇਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜੌਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ
ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਟੋ! ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ
ਿਦੱਤੀ 31 ਤਦ ਯੋਆਬ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਿਕਉਂ ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ?
32 ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋ ਮ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਐਥੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਗਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਿਕਉਂ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਹੀ
ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਈਂ ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। 33 ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਰਾਜਾ
ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦੇ
ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ।

15
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੁਆਰਾ ਿਵਦਰੋਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
1 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਬਸ਼ਾਲੋ ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਰਥ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਅੰਗ
ਰੱਿਖਅਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ। 2 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਫਾਟਕ
ਦੇ ਰਾਹ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਫ਼ਿਰਆਦੀ ਰਾਜਾ
ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ
ਿਕਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਖਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ। 3 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਵੇਖ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇ। 4 ਿਫਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਇਹ ਵੀ
ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਿਨਆਈਂ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਕੋਈ ਫ਼ਿਰਆਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਦਾ! 5 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ
ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ
ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 6 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਫ਼ਿਰਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ
ਿਜੱਤ ਲਏ। 7 ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦਓ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਂਵਾਂ ਤਾਂ ਿਕ ਜੋ
ਸੁੱਖਣਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ
ਕਰਾਂ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਜਦ ਅਰਾਮ ਦੇ ਗਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ
ਇਹ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। 9 ਤਦ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾ, ਤਦ ਉਹ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ
ਹਬਰੋਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਪਆ। 10 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਭੇਤੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ, ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਹੈ!
11 ਅਬਸ਼ਾਲੋ ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰ,ੇ ਜੋ ਸੱਦੇ
ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਅ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀ
ਗੀਲੋਨੀ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਗਲੋਹ ਤੋਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਦ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਭਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਲੋਕ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ
ਤਦ ਿਕਸੇ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 14 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ ਆਿਖਆ,
ਉੱਠ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ
13
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ਬਚਾਂਗ!ੇ ਛੇਤੀ ਤੁਰੋ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ
ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇ! 15 ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਆਖੇ ਉਹੋ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਿਤਆਰ ਹਨ। 16 ਤਦ ਰਾਜਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ
ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦਸ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਖ਼ੈਲਾਂ
ਸਨ, ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। 17 ਤਦ
ਰਾਜਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਤ
ਮਰਹਾਕ ਿਵੱਚ ਜਾ ਠਿਹਰੇ, 18 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕਰੇਤੀ, ਫਲੇਤੀ ਅਤੇ ਛੇ ਸੌ ਿਗੱਤੀ
ਜੁਆਨ ਜੋ ਗਥ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। 19 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਗੱਤੀ ਇੱਤਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਰਿਹ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਵੀ
ਹੈਂ 20 ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ! ਕੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਭਲਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਿਫਰਾਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਵਾਂ? ਸੋ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਦਯਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਹੋਵੇ। 21 ਤਦ ਇੱਤਈ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜੀਉਂਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੀ ਿਜੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਮੇਰਾ
ਰਾਜਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਵੀ
ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਤਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚੱਲ
ਪਾਰ ਲੰਘ, ਅਤੇ ਇੱਤਈ ਿਗੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਬੱਚੇ ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। 23 ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪ ਵੀ
ਿਕਦਰੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਜਾੜ
ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ। 24 ਵੇਖ,ੋ ਸਾਦੋਕ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾਈ
ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਗਏ। 25 ਤਦ
ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ
ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ
ਿਲਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਮੈਨੂੰ ਿਫਰ ਕਰਾਵੇਗਾ।
26 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ
ਹਾਂ! ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ।
27 ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਫਰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ?
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ, ਅਹੀਮਅਸ ਜੋ
ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਜੋ ਅਬਯਾਥਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੁੜ
ਜਾਣ। 28 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਘਾਟ ਕੋਲ ਠਿਹਰਾਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ 29 ਸੋ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ
ਅਬਯਾਥਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੋੜ ਿਲਆਏ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। 30 ਦਾਊਦ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਢੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰੋਂ ਨੰ ਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਢੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਚੜਹ੍ਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ। 31 ਿਕਸੇ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਵੀ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੈ, ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਿਵੱਚ ਬਦਲ
ਦੇ। 32 ਿਫਰ ਜਦ ਦਾਊਦ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹੂਸ਼ਈ
ਅਰਕੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਿਮੱਟੀ ਪਾਏ
ਹੋਏ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। 33 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਝ ਹੋਵੇਂਗਾ,
34 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋ ਮ ਨੂੰ ਆਖੇ,
ਹੇ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ। ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ
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ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਿਨਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ। 35 ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ
ਅਬਯਾਥਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਸੁਣੇਗਾ, ਸੋ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਥਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ। 36 ਵੇਖ,ੋ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਦੋਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਹੀਮਅਸ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ। ਿਫਰ
ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਸੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਖਵਾ ਘੱਲਣਾ। 37 ਸੋ
ਹੂਸ਼ਈ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਵੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ।

16
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੀਬਾ
ਜਦ ਦਾਊਦ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਤਾਂ
ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀਬਾ, ਕਾਠੀ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਦੋ ਗਧੇ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਦੋ ਸੋ ਰੋਟੀਆਂ, ਸੌ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ, ਸੌ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਸ਼ੇਕ
ਮਧ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। 2 ਰਾਜੇ ਨੇ
ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਸੀਬਾ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਇਹ ਗਧੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਫਲ ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਧ ਇਸ ਲਈ
ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣ। 3 ਰਾਜਾ
ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਸੀਬਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ
ਦੇਵੇਗਾ। 4 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ
ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਸੀਬਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ।
1
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ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ
ਕੀਤਾ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਪਰ੍ਵੇਸ਼
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
16 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਹੂਸ਼ਈ ਅਰਕੀ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਰਾਜਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਰਾਜਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ! 17 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਹੂਸ਼ਈ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ?
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਗਆ? 18 ਤਦ ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣ ਲੈਣ ਮੈਂ ਉਸੇ
ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। 19 ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਸ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਟਿਹਲ ਕਰਾਂ? ਭਲਾ, ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ।
20 ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋ ਮ ਨੇ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? 21 ਸੋ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਉਨਾਂ ਰਖ਼ੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰ,
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੁਣਨਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਿਘਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। 22 ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਲ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਲਈ
ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਰਖ਼ੈਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। 23 ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ
ਸਲਾਹ, ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਅਿਜਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ
ਸੀ, ਜਾਣੋ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀ।
15 ਅਬਸ਼ਾਲੋ ਮ

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ

5 ਿਫਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਬਹੁਰੀਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉੱਥੋਂ

ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਨੱਕਿਲਆ ਜੋ ਗੇਰਾ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ। 6 ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸੇਵਕਾਂ
ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਨ। 7 ਿਸ਼ਮਈ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ,
ਿਨੱਕਲ ਆ, ਤੂੰ ਿਨੱਕਲ ਆ, ਹੇ ਖੂਨੀ ਮਨੁੱਖ! ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ!
8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਵੱਚ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਖੂਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ! 9 ਤਦ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਿਕਉਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ
ਸਰਾਪ ਦੇਵ?ੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂ! 10 ਰਾਜਾ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ?
ਉਹ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਿਦਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ
ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ। ਿਫਰ ਕੌਣ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ
ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? 11 ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ, ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ
ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਲਾ, ਇਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ?
ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਿਦਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 12 ਕੀ ਪਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਵੱਲ ਵੇਖ,ੇ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕਰੇ? 13 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਿਸ਼ਮਈ ਪਰਬਤ ਦੇ ਬੰਨੇ
ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। 14 ਰਾਜਾ
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ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ
1 ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋ ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ, 2 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਢੱਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। 3 ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜਨਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ। 4 ਇਹ ਗੱਲ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ।
ਹੂਸ਼ਈ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੂਸ਼ਈ ਅਰਕੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਸੱਦ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ। 6 ਜਦ
ਹੂਸ਼ਈ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈਂ? 7 ਤਦ ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਜੋ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਿਫਰ ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਰੱਛਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ੋਧ ਿਵੱਚ
ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਯੋਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 9 ਵੇਖ,ੋ ਜੋ ਉਹ
ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਖੋਹ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਿਕਆ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਹਲੇ ਹਮਲੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ
5
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ਵਾਢ ਪਾਈ ਗਈ। 10 ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਹੌਂਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। 11 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ
ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ
ਤੱਕ ਐਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਿਜੰਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ
ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ। 12 ਉਸ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਉਹ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੀਉਂਦਾ ਨਾ
ਰਹੇਗਾ। 13 ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਰੱਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗ,ੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ
ਰੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। 14 ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਜੋ ਹੂਸ਼ਈ ਅਰਕੀ ਨੇ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ, ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਉਲਟਾਉਣਾ, ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਠਾਣ ਿਲਆ
ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਪਾਵੇ।
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚ ਿਨੱਕਲਣਾ
ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, 16 ਇਸ ਲੈ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਜਾੜ ਦੇ ਪੱਤਣ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੋ
ਪਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਿਨਗਲੇ ਜਾਣ। 17 ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ
ਅਹੀਮਅਸ ਏਨ-ਰੋਗੇਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾਜਾਣਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਾ ਕੇ ਦੱਿਸਆ। ਤਦ ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ।
18 ਿਫਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋ ਮ ਨੂੰ ਜਾ
ਕੇ ਦੱਿਸਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਰੀਮ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਵੜੇ। ਉਸ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਗਏ। 19 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ
ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਲੀ
ਹੋਈ ਕਣਕ ਪਾ ਿਦੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋਈ।
20 ਜਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋ ਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ
ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਅਹੀਮਅਸ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਤਦ
ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਦੀਓਂ ਪਾਰ ਲੰਘ
ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਿਭਆ ਪਰ ਜਦ ਉਹ
ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ। 21 ਜਦ ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ ਛੇਤੀ
ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 22 ਤਦ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਿਘਆ
ਹੋਵੇ। 23 ਜਦ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ।
24 ਦਾਊਦ ਮਹਨਇਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋ ਮ ਯਰਦਨ
ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਨ। 25 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ
ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਅਮਾਸਾ ਇੱਕ ਿਯਥਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਹਾਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਅਬੀਗੈਲ ਨਾਲ ਜੋ ਯੋਆਬ ਦੀ
ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। 26 ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ
15 ਤਦ ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ

2 ਸਮੂਏਲ 18:14

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾਏ। 27 ਜਦ ਦਾਊਦ
ਮਹਨਇਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਨਾਹਾਸ਼ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੋਬੀ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬਾਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅੰਮੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ
ਲੋ-ਦੇਬਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਿਗਲਆਦੀ ਰੋਗਲੀਮ ਤੋਂ 28 ਮੰਜ,ੇ
ਤਸਲੇ, ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਆਟਾ, ਭੁੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ,
ਰਵਾਂਹ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ, ਮਸਰ, ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ, 29 ਸ਼ਿਹਦ, ਮੱਖਣ,
ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗੋਕਾ ਪਨੀਰ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ
ਲਈ ਲੈ ਆਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਭੁੱਖੇ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਤਹਾਏ ਹੋਣਗੇ।

18
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਲੇਖਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤ।ੇ 2 ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਯੋਆਬ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਯੋਆਬ ਦੇ ਭਰਾ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਬੀਸ਼ਈ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਿਗੱਤੀ ਇੱਤਈ ਦੇ ਹੱਥ
ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਿਜਆ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। 3 ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਚੱਲੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨੱਠਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਵਰਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ
ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। 4 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ
ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਸੌ-ਸੌ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਿਨੱਕਲ ਪਏ। 5 ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਅਤੇ ਇੱਤਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਕਾਰਨ ਉਸ ਜਵਾਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨਾਲ ਨਰਮ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਲਈ ਆਿਗਆ
ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। 6 ਲੋਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਨਾਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। 7 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ
ਡਾਢੀ ਮਾਰ ਹੋਈ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਿਦਨ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਫੈਲ
ਗਈ, ਿਜਹੜੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। 9 ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਿਗਆ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਉੱਤੇ
ਚਿੜਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੱਚਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਲੂ ਤ ਦੇ ਿਬਰਛ ਦੇ
ਮੋਟੇ ਟਾਹਣੇ ਹੇਠ ਲੰਘੀ। ਤਦ ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ ਬਲੂ ਤ ਿਵੱਚ ਫਸ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਉਹ ਦੇ ਹੇਠ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਚੱਲੀ ਗਈ। 10 ਸੋ ਇੱਕ ਜਣੇ
ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਜਾ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸੀ ਿਕ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ
ਬਲੂ ਤ ਦੇ ਿਬਰਛ ਨਾਲ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ! 11 ਤਦ ਯੋਆਬ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆਿਖਆ ਵਾਹ! ਤੂੰ ਉਹ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਨਾ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ?
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਸ ਟੁੱਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਿਦੰਦਾ। 12 ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਟੁੱਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਤੋਲ ਕੇ ਿਦੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਦਆਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਅਤੇ ਇੱਤਈ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਨਾ ਛੂਹੇ। 13 ਜੇ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਨਾਲ ਛਲ
ਕਰਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁ ਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ
ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ। 14 ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਿਜਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ
ਤੀਰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਜਦ ਉਹ ਬਲੂ ਤ
1 ਦਾਊਦ
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ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜੀਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਧਸਾ ਿਦੱਤੇ। 15 ਦਸਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਜੋ
ਯੋਆਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। 16 ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ
ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯੋਆਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ। 17 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਟੋਏ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ
ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਿਗਆ।
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ
18 ਅਬਸ਼ਾਲੋ ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ
ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ
ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਸ ਥੰਮਹ੍ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। 19 ਤਦ ਸਾਦੋਕ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਅਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੌੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹ
ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਿਕ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ
ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਹੈ। 20 ਯੋਆਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਦੱਸ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। 21 ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਕੂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਸੋ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ! ਤਦ ਕੂਸ਼ੀ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਦੌੜ ਿਪਆ। 22 ਿਫਰ ਸਾਦੋਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਅਸ ਨੇ
ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਿਗਆ
ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੂਸ਼ੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੌੜਾਂ ਸੋ ਯੋਆਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ,
ਤੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ? 23 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦੇ।
ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਦੌੜ! ਅਤੇ ਅਹੀਮਅਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਕੂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ 24 ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦੋਹਾਂ
ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਖ਼ਾ ਫਾਟਕ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਬੰਨੇ
ਉੱਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ
ਇੱਕ ਜਣਾ ਇਕੱਲਾ ਦੌਿੜਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 25 ਰਾਖੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਕੀਤੀ ਸੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਭੱਜਦਾ-ਭੱਜਦਾ ਨੇ ੜੇ ਢੁੱਕਦਾ
ਆਉਂਦਾ ਸੀ 26 ਤਦ ਰਾਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੱਠੇ ਆਉਂਿਦਆਂ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ
ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਇਕੱਲਾ ਨੱਠਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ 27 ਤਦ ਰਾਖੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ
ਅਗਲੇ ਦਾ ਭੱਜਣਾ ਸਾਦੋਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਅਸ ਦੇ ਭੱਜਣ ਵਰਗਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲੀ
ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਅਹੀਮਅਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਭਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ
ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 29 ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਜੁਆਨ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ? ਅਹੀਮਅਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯੋਆਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਿਡੱਠੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 30 ਤਦ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾ, ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਹੋ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ। 31 ਤਦ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕੂਸ਼ੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਕੂਸ਼ੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਇਆ
ਹਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਉੱਠੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ। 32 ਜਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਕੂਸ਼ੀ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਜੁਆਨ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ? ਤਦ ਉਸ ਕੂਸ਼ੀ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਓਹ ਸੱਭੇ
ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਸੋ
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ਉਸ ਜੁਆਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ! 33 ਤਦ ਰਾਜਾ ਕੰਬ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਰੋਂਦਾ-ਰੋਂਦਾ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੜਹ੍ਦੇ
ਹੋਏ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ! ਹੇ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ! ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਥਾਂ
ਮਰਦਾ! ਹੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ!

19
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਯੋਆਬ ਦੀ ਿਫਟਕਾਰ
ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਿਕ ਵੇਖ ਰਾਜਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਲਈ
ਰੋਂਦਾ-ਿਪੱਟਦਾ ਹੈ। 2 ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਿਜੱਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਣ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਿਕ
ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ। 3 ਉਸ ਿਦਨ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚੋਰੀ ਿਛੱਪੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੇ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਲ ਲੜਾਈ
ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁ ੱਕਦੇ ਹਨ। 4 ਰਾਜਾ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਿਕਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦਾ
ਿਰਹਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ! ਹਾਏ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ,
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ! 5 ਤਦ ਯੋਆਬ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਣਆ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ
ਰਾਣੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਖ਼ੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। 6 ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਇਹ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ
ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਿਦਸਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ
ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ! 7 ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਠ
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਹ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨੱਕਲੇਂਗਾ ਤਾਂ ਰਾਤ
ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ
ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ
ਵੱਧ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ! 8 ਸੋ ਰਾਜਾ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਆਣ ਬੈਠਾ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆ ਜੁੜੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਨੱਠ ਗਏ ਸਨ।
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ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ

9 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਲੋ ਕ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਝਗੜਦੇ

ਸਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ
ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਉਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਿਗਆ
ਹੈ। 10 ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ
ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਸੋ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਕਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ?। 11 ਤਦ ਦਾਊਦ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਿਜਆ ਜੋ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਿਹਲ ਵੱਲ ਮੋੜ
ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿਪੱਛੇ ਿਕਉਂ ਰਿਹ ਗਏ ਹੋ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਰਾਜਾ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। 12 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਹੋ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ
ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਿਕਉਂ ਰਿਹ ਗਏ ਹੋ? 13 ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਭਲਾ, ਤੂੰ
ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੋਆਬ ਦੇ ਥਾਂ
ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੇ! 14 ਉਸ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆ ਹੈ
ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸੇਵਕਾਂ
ਸਣੇ ਮੁੜ ਆਓ। 15 ਸੋ ਰਾਜਾ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਤੱਕ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ
ਿਲਆਉਣ ਨੂੰ ਿਗਲਗਾਲ ਤੱਕ ਆਇਆ
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ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ
ਅਤੇ ਗੇਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਰੀਮ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ
ਆਇਆ। 17 ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਜੁਆਨ ਸਨ
ਅਤੇ ਸੀਬਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੰਦਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਅਤੇ ਵੀਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਓਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਲੰਘੇ। 18 ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਿਦਸੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੱਤਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ
ਪਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਗੇਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ
ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਲੰਘਿਦਆਂ ਸਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। 19 ਅਤੇ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹਨ ਨਾਲ ਆਿਖਆ ਸੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਜਾ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖ,ੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹਾਂ
21 ਿਫਰ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਿਸ਼ਮਈ
ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ
ਿਦੱਤਾ? 22 ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਓ? ਭਲਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇ? ਭਲਾ, ਮੈਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ
ਹਾਂ? 23 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ,
ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ।
16

ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਜਦ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਸਨ ਨਾ
ਆਪਣੀ ਦਾੜਹ੍ੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੁਆਏ ਸਨ।
25 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਨਾ ਿਗਆ? 26 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ,
ਹੇ ਰਾਜਾ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚੜਹ੍
ਕੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਲੰਗੜਾ ਹੈ। 27 ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ
ਹਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ
ਵਰਗਾ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਿਦੱਸੇ ਸੋ ਕਰੋ। 28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਵਰਗਾ
ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਬਠਾਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਮੇਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ
ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ? 29 ਜਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੂੰ ਅਤੇ ਸੀਬਾ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਓ। 30 ਤਦ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਓਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ
ਰਾਜਾ ਜੋ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਿਫਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
24

ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਗਲਆਦੀ ਰੋਗਲੀਮ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਦੀ
ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਿਗਆ।
32 ਇਹ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਗੋਂ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਮਹਨਇਮ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਸੀ ਤਾਂ
ਰਸਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ।
33 ਸੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਚੱਲ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ।
34 ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਿਕੰਨੇ ਿਦਨ
ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂ? 35 ਿਕਉਂ ਜੋ
31 ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ
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ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਭਲਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ
ਿਸਆਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਭਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵੀ ਚੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਿਫਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਭਾਰ ਪਾਵੇ? 36 ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ
ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਰਾਜਾ ਇਸ ਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵ।ੇਂ 37 ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਿਦਓ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ
ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰ ਜਾਂਵਾਂ ਪਰ ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਿਕਮਹਾਮ ਹੈ, ਉਹ
ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਿਦੱਸੇ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। 38 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਮਹਾਮ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ।
39 ਿਫਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰ ਘ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦ ਰਾਜਾ ਪਾਰ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਗਆ।
ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਵਾਦ
ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਮਹਾਮ
ਵੀ ਪਾਰ ਿਗਆ l ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। 41 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਭ
ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਚੋਰੀ ਲੈ ਆਏ ਹਨ, ਿਲਆਏ? ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਲੈ ਆਏ? 42 ਤਦ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ
ਨੇ ੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਲਾ,
ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼
ਿਦੱਤਾ ਹੈ? 43 ਿਫਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਰਾਜਾ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦਸ ਵੰਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਿਕਉਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੱਤੀਆਂ ਸਨ।
40 ਤਦ ਰਾਜਾ ਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ
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ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਿਵਦਰੋਹ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਾ ਨਾਮ ਦਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ
ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਬਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਰਿਸੰਗਾ ਵਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਯੱਸੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ
ਨੂੰ ਜਾਓ! 2 ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਛੱਡ ਕੇ
ਿਬਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ
ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।
3 ਦਾਊਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦਸ ਰਖ਼ੈਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਛੱਡ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਰਸਤ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਿਗਆ ਸੋ ਓਹ
ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰੰਡੇਪੇ ਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ
ਰਹੀਆਂ।
1

ਅਮਾਸਾ ਦੀ ਹੱਿਤਆ
ਨੇ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਐਥੋਂ ਹੋਵੀਂ। 5 ਸੋ
ਅਮਾਸਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਿਗਆ ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। 6 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਾ ਿਬਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
4 ਰਾਜਾ
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ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਦੀ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਗੜਹ੍
ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। 7 ਸੋ ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੇਤੀ, ਫਲੇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ
ਿਬਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਏ। 8 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਓਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਿਗਬਓਨ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਮਾਸਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਯੋਆਬ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਟਕਾ ਕੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਪਟਕੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਪੱਟਕਾ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਸਣੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਲੱਕ
ਉੱਤੇ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਿਡੱਗ
ਪਈ। 9 ਸੋ ਯੋਆਬ ਨੇ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਨਾਲ ਹੈਂ? ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਨੇ ਅਮਾਸਾ ਦੀ ਦਾੜਹ੍ੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ
ਫੜਹ੍ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇ। 10 ਪਰ ਅਮਾਸਾ ਨੇ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ
ਯੋਆਬ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ ਕੁਝ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਪਸਲੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਹ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਜਾ ਿਡੱਗੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਸੋ ਉਹ
ਮਰ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭਰਾ ਅਬੀਸ਼ਈ ਿਬਕਰੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਪਏ। 11 ਤਦ ਯੋਆਬ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ, ਜੋ
ਕੋਈ ਯੋਆਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਸੋ
ਯੋਆਬ ਨਾਲ ਤੁਰੇ। 12 ਅਤੇ ਅਮਾਸਾ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਲਹੂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਲੇਟਣੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਉੱਤੋਂ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਘਸੀਟ
ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ ਸੋ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13 ਜਦ
ਉਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਿਗਆ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਯੋਆਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਬਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ।
ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਬੇਲ ਅਤੇ
ਬੈਤ ਮਅਕਾਹ ਤੱਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਤੁਰੇ। 15 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬੇਲ ਬੈਤ ਮਆਕਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਘੇਰ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕੰਧ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਯੋਆਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸੋ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਉਣ
ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। 16 ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਸਤਰੀ ਨੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਸੁਿਣਓ, ਵੇ ਸੁਿਣਓ! ਯੋਆਬ
ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਐਥੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ
ਹੈ। 17 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਯੋਆਬ ਹੈਂ? ਉਸ ਆਿਖਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। 18 ਤਦ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਕਹਾਉਤ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਓਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਬੇਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਓਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। 19 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤ
ਸੁਭਾਓ ਅਤੇ ਭਲੀ ਮਾਣਸ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ
ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ। ਭਲਾ, ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਨਗਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ। 20 ਯੋਆਬ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਫ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਨਗਲਾਂ ਜਾਂ
ਨਾਸ ਕਰਾਂ! 21 ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦਾ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਾ ਨਾਮ ਦੇ ਿਬਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ
ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿਸਰਫ਼
ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। ਉਸ
ਇਸਰਤੀ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ! 22 ਤਦ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੋ ਉਨਾਂ ਿਬਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਿਸਰ
ਵੱਢ ਕੇ ਯੋਆਬ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ
14
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ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ
ਯੋਆਬ ਮੁੜ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਕਰੇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲੇਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ।
24 ਅਤੇ ਅਦੋਰਾਮ ਬੇਗ਼ਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹੀਲੂ ਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਿਲਖਾਰੀ ਸੀ। 25 ਸ਼ਵਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਸਨ। 26 ਅਤੇ ਈਰਾ ਯਾਇਰੀ
ਵੀ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਜਕ ਸੀ।
23 ਯੋਆਬ

21
ਿਗਬਓਨੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਜਾਣਾ
1 ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਖੂਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਗਬਓਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਸੁੱਿਟਆ 2 ਤਦ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਿਗਬਓਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ (ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ) 3 ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਗਬਓਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਿਕਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨੱਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਓ? 4 ਤਦ ਿਗਬਓਨੀਆਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸੋਨੇਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਿਦੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? 5 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ
ਕਰਨ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਬੰਨੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਟਕੀਏ। 6 ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ
ਸੌਂਪ ਿਦਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਫਾਹੇ ਦੇਈਏ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦਆਂਗਾ 7 ਪਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਯੋਨਾਥਾਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਹੁੰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਨ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਧੀ ਸੀ। 8 ਪਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅੱਯਾਹ ਦੀ ਧੀ
ਿਰਜ਼ਪਾਹ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਣਆ ਸੀ
ਅਰਥਾਤ ਅਰਮੋਨੀ ਅਤੇ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਦੇ
ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਮਹੋਲਾਥੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦਰੀਏਲ
ਦੇ ਲਈ ਜਣੇ ਸਨ, ਫੜਹ੍ ਲਏ 9 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਬਓਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਟੱਬੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਫਾਹੇ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਓਹ ਸੱਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਜੌਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ
ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਰੇ ਗਏ। 10 ਤਦ ਅੱਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਿਰਜ਼ਪਾਹ
ਨੇ ਤੱਪੜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਿਵਛਾ ਿਦੱਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਣੀਆਂ ਨਾ ਵਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਤ
ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ
11 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਰਖ਼ੈਲ ਅੱਯਾਹ ਦੀ
ਧੀ ਿਰਜ਼ਪਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ। 12 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ
ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤ
ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਗਲਬੋਆ
ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਚੁਰਾ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। 13 ਸੋ
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ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ। 14 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਲਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਕੀਸ਼
ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ।
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
1 ਇਤ 20:4-8
15 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਫਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੜਆ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਥੱਕ ਿਗਆ। 16 ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੈਂਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸ਼ਬੀਬਨਬ ਨੇ ਿਜਸ ਦੇ ਬਰਛੇ ਦਾ ਫਲ ਤੋਲ ਿਵੱਚ ਪੋਣੇ ਚਾਰ ਸੇਰ ਿਪੱਤਲ ਦਾ
ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਲਵਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
17 ਪਰ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਨੱਕਲੋ ਿਕਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਵੇ।
18 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨਾਲ ਿਫਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਦ ਹੁਸ਼ਾਥੀ ਿਸਬਕੀ ਨੇ ਸਫ ਨੂੰ ਜੋ ਦੈਂਤ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। 19 ਅਤੇ ਿਫਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ
ਗੋਬ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਦ ਯਆਰੇ ਓਰਗੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਲਹਨਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਸੀ ਿਗੱਤੀ ਗੋਿਲਅਥ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਦੀ ਬਰਛੀ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 20 ਿਫਰ
ਗਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਡੌਲ
ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਉਂਗਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਛੇ-ਛੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਚੌਵੀ
ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੈਂਤ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। 21 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਲਕਾਿਰਆ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਿਸ਼ਮਆਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 22 ਇਹ ਚਾਰੇ ਗਥ
ਿਵੱਚ ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
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ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਭਜਨ
1 ਿਜਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਇਸ ਭਜਨ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। 2 ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ, ਮੇਰਾ ਗੜਹ੍, ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ!
3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਿਟੱਲਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ,
ਮੇਰੀ ਢਾਲ਼, ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਿਸੰਗ, ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗੜਹ੍ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਓਟ।
ਮੇਰੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। 4 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸਤਤ ਯੋਗ ਹੈ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ
ਬਚ ਜਾਂਵਾਂਗਾ l 5 ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ, ਕੁਧਰਮੀ
ਦੇ ਹੜਹ੍ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। 6 ਅਧੋਲੋਕ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ
ਿਲਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸਨ। 7 ਆਪਣੀ ਔਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ। ਉਹ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਉਹ
ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। 8 ਤਦ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਗਈ ਅਤੇ ਥਰ-ਥਰਾਈ,
ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਿਹੱਲ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਧੜਕ ਉੱਠੀਆਂ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ੋਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ! 9 ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ
ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੱਗ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੰਿਗਆਰੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਦਗ-ਦਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ! 10 ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ
ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰਾ ਸੀ।
11 ਉਹ ਕਰੂਬ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਿਡਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਪੌਣ ਿਦਆਂ ਖੰਭਾਂ
ਉੱਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ। 12 ਉਸ ਨੇ ਹਨੇ ਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
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ਦਾ ਮੰਡਪ ਬਣਾਇਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਾਂਵਾਂ
ਨੂੰ । 13 ਉਸ ਚਮਕ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਅੰਿਗਆਰੇ ਦਗ-ਦਗ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ! 14 ਯਹੋਵਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗਰਿਜਆ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ। 15 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾ
ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਬਜਲੀਆਂ ਿਲਸ਼ਕਾ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਿਦੱਤਾ! 16 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਬਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ
ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਸੁਆਸ ਦੇ ਝੋਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਹ
ਿਦੱਸ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। 17 ਉਸ ਨੇ
ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਿਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜਹ੍ਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆ। 18 ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਲਵੰਤ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਮੇਰੇ
ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸਨ। 19 ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਸੀ। 20 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਸੀ। 21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ
ਬਦਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚਮਤਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ
ਿਦੱਤਾ। 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
ਬਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ! 23 ਉਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਮੁਿੜਆ। 24 ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾ ਉਤਿਰਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਿਖਆ। 25 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟਾ ਿਦੱਤਾ। 26 ਦਯਾਵਾਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਦਯਾਵਾਨ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ। 27 ਸ਼ੁੱਧ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ
ਟੇਿਢਆਂ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ। 28 ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਂ। 29 ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਹਨੇ ਰੇ
ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ! 30 ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੂੰ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਰਾਹ ਿਸੱਧ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ਼ ਹੈ। 32 ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ
ਿਕਹੜੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ? 33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਗੜਹ੍ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ
ਰਾਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 34 ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ
ਿਜਹੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 35 ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਧਣੁੱਖ ਝੁਕਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 36 ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਵਿਡਆਇਆ ਹੈ। 37 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਚੌੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਿਤਲਕੇ। 38 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਹਿਟਆ ਿਜਨਾਂ ਿਚਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ। 39 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ, ਿਕ
ਉਹ ਿਫਰ ਨਾ ਉੱਠੇ - ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਡੱਗ ਪਏ ਸਨ! 40 ਤੂੰ ਯੁੱਧ
ਲਈ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬਲ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 41 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਿਪੱਠ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਘਣ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕੀਤਾ! 42 ਉਨਾਂ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਵੀ,
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 43 ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਧੂੜਹ੍ ਵਾਂਗੂੰ ਪੀਹ ਸੁੱਿਟਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਿਚੱਕੜ ਵਾਂਗੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਿਧਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ! 44 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗਿੜਆਂ ਤੋਂ
ਛੁਡਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 45 ਪਰਦੇਸੀ ਮੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਚਾਪਲੂ ਸੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ
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ਹੋ ਗਏ। 46 ਪਰਦੇਸੀ ਕੁਮਲਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਥਰਥਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਨੱਕਲੇ। 47 ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ
ਚੱਟਾਨ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੋਵੇ!
48 ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 49 ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।
50 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂਗਾ! 51 ਉਹ ਆਪਣੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ
ਰਾਜਾ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦਾ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ,
ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ, ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਉੱਤੇ, ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਵਚਨ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਹਨ। ਦਾਊਦ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦਾ ਵਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਰਸੀਲਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੀ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਬੋਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਸੀ। 3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ, ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, 4 ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਨਣ
ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਸੂਰਜ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਸਵੇਰ ਿਜਸ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਬੱਦਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਘਾਹ ਵਰਗਾ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਤੱਖੀ ਧੁੱਪ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। 5 ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦਾ ਨੇ ਮ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਭਲਾ, ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? 6 ਪਰ ਬੇਧਰਮ ਲੋਕ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਕੰਿਡਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਹ੍ੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦ।ੇ 7 ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਹੇ
ਜਾਂ ਬਰਛੀ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵਰਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੇ
ਜਾਣਗੇ।
1 ਇਹ

ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
1 ਇਤ 11:10-41
8 ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਤਾਹਕਮੋਨੀ
ਯੋਸ਼ੇਬ-ਬੱਸ਼ਬਥ, ਉਹ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਅਦੀਨ
ਿਜਹੜਾ ਅਜਨੀ ਸਦਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੇ ਅੱਠ ਸੌ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ
ਬਰਛਾ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।
9 ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਦੋਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਹੋਹੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਅਲਆਜ਼ਾਰ,
ਇਹ ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਸੂਰਿਮਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਹ੍ੇ ਸਨ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਸਨ ਲਲਕਾਿਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲੇ
ਗਏ ਸਨ। 10 ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਐਥੋਂ
ਤੱਕ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਥੱਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠ
ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਵੱਡੀ ਿਜੱਤ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਸਰਫ਼ ਲੁ ੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਮੁੜ ਆਏ। 11 ਉਸ
ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਹਰਾਰੀ ਅਗੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਮਾਹ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਇੱਕ ਪੈਲੀ
ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਮਸਰ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। 12 ਉਹ ਉਸ ਪੈਲੀ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੱਡੀ ਿਜੱਤ ਲੈ ਿਦੱਤੀ। 13 ਉਨਾਂ ਤੀਹਾਂ
ਮੁਖੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦੁੱਲਾਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੇ
ਰਫ਼ਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਛਾਉਣੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 14 ਤਾਂ ਦਾਊਦ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਬੈਤਲਹਮ
ਿਵੱਚ ਸੀ 15 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਤਰਸਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਿਖਆ, ਕਾਸ਼
ਿਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਵੇ,
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ਿਜਹੜਾ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 16 ਤਦ ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਿਰਆ
ਿਜਹੜਾ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਲਆ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਨਾ ਪੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ। 17 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ
ਕੇ ਗਏ! ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ
ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 18 ਅਤੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ
ਦਾ ਭਰਾ ਅਬੀਸ਼ਈ ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਖੀਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ
ਸੌ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਰਛਾ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਮੀ ਬਿਣਆ। 19 ਉਹ ਤਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਪਤਵੰਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਬਿਣਆ ਪਰ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਿਚਆ। 20 ਯਹੋਯਾਦਾ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਕਬਸਏਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ
ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਬਰਫ਼
ਦੀ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਮਾਿਰਆ। 21 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਬਰਛਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ। 22 ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਸੂਰਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ।
23 ਉਹ ਉਨਾਂ ਤੀਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਵੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨਾਂ
ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਰਾਿਖਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। 24 ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ ਅਸਾਹੇਲ
ਉਨਾਂ ਤੀਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਨਾਲੇ ਬੈਤਲਹਮੀ ਦੋਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਹਨਾਨ,
25 ਸ਼ੰਮਾਹ ਹਰੋਦੀ ਅਤੇ ਅਲੀਕਾ ਹਰੋਦੀ 26 ਹਲਸ ਪਲਟੀ ਅਤੇ
ਇੱਕੇਸ਼ ਤਕੋਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਈਰਾ 27 ਅਬੀਅਜ਼ਰ ਅੰਨਥੋਥੀ ਮਬੁੰਨਈ
ਹੁਸ਼ਾਥੀ 28 ਸਲਮੋਨ ਅਹੋਹੀ ਤੇ ਮਹਰਈ ਨਟੋਫਾਥੀ, 29 ਬਆਨਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੇਲਬ ਇੱਕ ਨਟੋਫਾਥੀ ਤੇ ਰੀਬਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਤਈ ਜੋ
ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਗਬਆਹ ਤੋਂ ਸੀ। 30 ਬਨਾਯਾਹ ਿਪਰਾਥੋਨੀ
ਤੇ ਗਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਿਹੱਦਈ, 31 ਅਬੀਅਲਬੋਨ
ਅਰਬਾਥੀ ਤੇ ਬਹਰੂਮੀ ਅਜ਼ਮਾਵਥ, 32 ਅਲਯਹਬਾ ਸ਼ਅਲਬੋਨੀ ਤੇ
ਯਾਸੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਨਾਥਾਨ 33 ਸ਼ੰਮਾਹ ਹਰਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਰਾਰ ਅਰਾਰੀ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਆਮ। 34 ਉਸ ਮਆਕਾਥੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਹਸਬਈ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਫ਼ਾਲਟ ਤੇ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਗੀਲੋਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਮ,
35 ਕਰਮਲੀ ਹਸਰੋ ਤੇ ਪਅਰਈ ਅਰਬੀ, 36 ਸੋਬਾਹ ਤੋਂ ਨਾਥਾਨ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਯਗਾਲ ਤੇ ਬਾਨੀ ਗਾਦੀ। 37 ਸਲਕ ਅੰਮੋਨੀ ਤੇ ਨਹਰਈ
ਬੇਰੋਥੀ ਜੋ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
38 ਈਰਾ ਿਯਥਰੀ ਅਤੇ ਗਾਰੇਬ ਿਯਥਰੀ। 39 ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ - ਸਾਰੇ
ਸੈਂਤੀ ਸਨ।
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ਦਾਊਦ ਦੁਆਰਾ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਭੋਗਣਾ
1 ਇਤ 21:1-27
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਿਫਰ ਭੜਿਕਆ, ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਉਭਾਿਰਆ, ਿਕ ਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ। 2 ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਯੋਆਬ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੱਕ ਜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਗਣ ਲੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। 3 ਯੋਆਬ ਨੇ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕੰਨੇ ਵੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ? 4 ਿਫਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਿਗਆ ਯੋਆਬ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ
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ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਹੋਈ। ਤਦ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਅੱਿਗਓਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ ਗਏ।
5 ਉਹ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰ ਘੇ ਅਤੇ ਅਰੋਏਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਗਾਦ ਦੀ ਵਾਦੀ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਯਾਜ਼ੇਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਲਾਏ l 6 ਉੱਥੋਂ ਿਗਲਆਦ
ਅਤੇ ਤਹਤੀਮ ਹਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਏ ਦਾਨ ਯਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ
ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੀਦੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। 7 ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੂਰ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਤੱਕ ਆਏ ਅਤੇ
ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੱਕ ਿਨੱਕਲ ਗਏ। 8 ਇਸ ਤਰਾਂ, ਓਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੀਹ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਆਏ। 9 ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੰਜ
ਲੱਖ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ! ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾ ਕਰ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬਦੀ ਦੂਰ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦਾ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11 ਸੋ ਜਦ ਦਾਊਦ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਗਾਦ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਗੰਮ ਿਗਆਨੀ ਸੀ, ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ। 12 ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਤੰਨ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸੋ
ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂ। 13 ਸੋ ਗਾਦ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪਵੇ ਜਾਂ ਿਤੰਨ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਅੱਿਗਓਂ ਭੱਜੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਂ ਮਰੀ ਪਵੇ? ਹੁਣ
ਸਲਾਹ ਕਰ ਅਤੇ ਠਿਹਰਾ ਲੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ। 14 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ
ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹਾਂ! ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪਈਏ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਈਏ।
15 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀ ਘੱਲੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਸਵੇਰ
ਤੋਂ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ
ਤੱਕ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। 16 ਜਦ ਦੂਤ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਸਾਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜੋ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਬਸ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਿਗਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਿਖੱਚ ਲੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਯਬੂਸੀ ਅਰਵਨਾਹ ਦੇ
ਿਪੜ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। 17 ਅਤੇ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ
ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਕੀ
ਦੋਸ਼? ਸੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਲਾ! 18 ਉਸ
ਿਦਨ ਗਾਦ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ
ਯਬੂਸੀ ਅਰਵਨਾਹ ਦੇ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ
ਬਣਾ। 19 ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਾਦ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਿਗਆ। 20 ਅਤੇ ਅਰਵਨਾਹ ਨੇ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ
ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ
ਸੋ ਅਰਵਨਾਹ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਝੁੱਕ ਕੇ
ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। 21 ਅਤੇ ਅਰਵਨਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ
ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਆਇਆ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਇਹ ਿਪੜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਰੀ ਹਟ ਜਾਏ।
22 ਅਰਵਨਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਜੋ
ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਲਵੇ;
ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਬਲ਼ਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਲੇਵਾ ਬਲ਼ਦਾਂ
ਦੇ ਵਲੇਵੇ ਸਣੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 23 ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਵਨਾਹ ਨੇ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਿਫਰ ਅਰਵਨਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। 24 ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਰਵਨਾਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ
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ਉਹ ਿਪੜ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ
ਅਿਜਹੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾਂਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲੱਗਾ
ਹੋਵੇ! ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਿਪੜ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ
ਸ਼ਕੇਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਿਲਆ। 25 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ। ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਮਰੀ ਹਟ ਗਈ।
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1 ਰਾਿਜਆਂ
ਲੇਖਕ
1 ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਟੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਜਰਾ,
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਮਆਦ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਬੂਤ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਿਹਤਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਪੂਰੀ
ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਬੁਣੇ ਗਏ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ
ਪਰ੍ਿਵਰਤੀ, ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਜਾਂ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਜਾਂ
ਰਚਨਾਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 590-538 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਦੋਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਿਹਲਾ ਮੰਿਦਰ ਹੁਣੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਸੀ (1 ਰਾਜਾ 8:8)।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ।
ਉਦੇਸ਼
ਇਹ ਪੁਸਤਕ 1 ਅਤੇ 2 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ
ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ
ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਦੇਸ ਦੋ ਭਾਗਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਅਤੇ 2 ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਬਰਾਨੀ
ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਹਨ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਰੁਕਾਵਟ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ — 1:1-11:43
2. ਰਾਜ ਦਾ ਵੰਿਡਆ ਜਾਣਾ — 12:1-16:34
3. ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਆਹਾਬ — 17:1-22:53
ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਿਜਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ
ਨੂੰ ਿਜਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
2 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਿਟਆਰ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ੀ ਿਰਹਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਰਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਹੱਕ
ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੇਿਟਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰਮ
ਹੋਵੇ। 3 ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ
ਮੁਿਟਆਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਨਗਰ ਦੀ ਅਬੀਸ਼ਗ
ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਿਟਆਰ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ।
4 ਉਹ ਮੁਿਟਆਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
ਨਾ ਬਣਾਇਆ।
1 ਦਾਊਦ

ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਦੀ ਬਗਾਵਤ
ਹੱਗੀਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਂਗਾ” ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਰੱਥ, ਘੋੜ ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਿਸਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ। 6 ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕਦੀ
ਨਾ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਿਮਆ ਸੀ। 7 ਉਹ ਸਰੂਯਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ
5 ਤਦ

1 ਰਾਿਜਆਂ 1:29

ਅਤੇ ਇਹ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ
ਸਨ। 8 ਪਰ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ,
ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ, ਿਸ਼ਮਈ, ਰੇਈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। 9 ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਭੇਡਾਂ, ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਮੋਟੇਮੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ੋਹਲਥ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਏਨ-ਰੋਗੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੱਢੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਅਰਥਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਭ
ਮਨੁੱਖ, ਿਜਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਸੱਦੇ। 10 ਪਰ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ,
ਬਨਾਯਾਹ, ਸੂਰਬੀਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਿਦਆ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਹੱਗੀਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? 12 ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕੋ। 13 ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ
ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ? ਫੇਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਿਕਉਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ
ਹੈ? 14 ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਾਂਗਾ। 15 ਇਸ ਲਈ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ
ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਨਗਰ ਦੀ ਅਬੀਸ਼ਗ
ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਿਟਆਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 16 ਬਥ-ਸ਼ਬਾ
ਝੁਕੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈਂ? 17 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ,
ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੋ ਮੇਰੀ
ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। 18 ਹੁਣ ਵੇਖ, ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 19 ਉਸ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬਲ਼ਦ, ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ
ਵੱਢੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ
ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਿਦਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਿਦਆ। 20 ਹੁਣ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂ, ਿਕ
ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ।
21 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਪੀ ਠਿਹਰਾਂਗ।ੇ 22 ਉਹ ਅਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਿਕ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਿਗਆ। 23 ਉਨਾਂ
ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਵੇਖੋ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ
ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 24 ਿਫਰ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ?
25 ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹਠਾੜ ਨੂੰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ
ਬਲ਼ਦ, ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ, ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ, ਵੇਖੋ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ। 26 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਮੈਨੂੰ,
ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ, ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਿਦਆ। 27 ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ?
28 ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਦੋ,
ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅੰਦਰ ਆਈ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਖੜਹ੍ੀ ਰਹੀ। 29 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
11
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ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਸ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। 30 ਿਜਵੇਂ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। 31 ਤਦ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ
ਿਡੱਗੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਸਦਾ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ। 32 ਅੱਗੋਂ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ, ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਦੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਆਏ। 33 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੱਚਰ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੀਹੋਨ ਸੋਤੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। 34 ਉੱਥੇ ਸਾਦੋਕ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ। 35 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਉਤਾਂਹਾ ਚੱਲੇ
ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। 36 ਯਹੋਯਾਦਾ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਸਤ
ਬਚਨ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਆਖੇ। 37 ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਵੇ। 38 ਸਾਦੋਕ
ਜਾਜਕ, ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ, ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ, ਕਰੇਤੀ ਅਤੇ
ਫਲੇਤੀ ਹਠਾੜ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੱਚਰ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਗੀਹੋਨ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। 39 ਤਦ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਨੇ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਿਸੰਙ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਤਦ
ਉਨਾਂ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਬੋਲ ਉੱਠੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ। 40 ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਉਤਾਹਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕ
ਵੰਝਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਿਜਹਾ
ਜੋ ਧਰਤੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਹੱਲ ਗਈ। 41 ਅਦੋਨੀਯਾਹ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ
ਹਟੇ ਹੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਜਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਤੁਰੀ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਰੌਲ਼ੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਿਕਉਂ ਹੈ? 42 ਉਹ ਅਜੇ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਬਯਾਥਾਰ
ਜਾਜਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ
ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਇਆ ਹੋਵੇਂਗਾ। 43 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 44 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਦੋਕ
ਜਾਜਕ, ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ, ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ, ਕਰੇਤੀ ਅਤੇ
ਫਲੇਤੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੱਚਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 45 ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਗੀਹੋਨ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅਿਜਹਾ
ਅਨੰ ਦ ਕਰਦੇ ਮੁੜੇ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਗੱਜ ਉੱਿਠਆ ਹੈ। ਉਹੋ ਗੱਜ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। 46 ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੈ।
47 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ
ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਜੇ
ਉੱਤੇ ਨੀਿਵਆਂ ਕੀਤਾ। 48 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਮੇਰੀ
ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 49 ਸਾਰੇ ਮਿਹਮਾਨ ਿਜਹੜੇ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਨ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ
ਰਾਹ ਤੁਰ ਿਗਆ। 50 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
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ਡਰ ਕੇ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਫਿੜਆ।
51 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਵੇਖੋ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਙ ਜਾ ਫੜੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰੇਗਾ। 52 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਿਵਖਾਵੇ, ਤਾਂ
ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਿਡੱਗੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੁਿਰਆਈ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
53 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋ ਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ
ਹੇਠਾਂ ਲਾਹ ਿਲਆਏ। ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਜਾ।
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ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਿਗਆ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ 2 ਿਕ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਮਰਦ ਬਣ। 3 ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ
ਚੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ, ਹੁਕਮਾਂ, ਿਨਯਮਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਉਸ
ਸਭ ਕਾਸੇ ਵੱਲ ਿਜੱਧਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੇਂ, ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਂਗਾ। 4 ਿਜਸ ਕਰਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਬਿਣਆ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ
ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਚਲੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ
ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। 5 ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈਂ, ਜੋ ਕੁਝ
ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ
ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਨੇ ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇ ਰ ਅਤੇ ਯਥਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਮਾਸਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਯੁੱਧ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਟੀ
ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ
ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਛੜਿਕਆ। 6 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਧੌਲਾ ਿਸਰ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਅਧੋਲੋਕ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਜਾਣ ਦੇਵੀਂ। 7 ਪਰ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਿਗਲਆਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ
ਰਲਾ ਦੇਈਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਭੱਿਜਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। 8 ਵੇਖ ਬਹੁਰੀਮ
ਦੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਗੇਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਦਨ
ਮੈਂ ਮਹਨਇਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸਰਾਪ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਯਰਦਨ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਨਾ ਵੱਢਾਂਗਾ। 9 ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਧੌਲਾ ਿਸਰ
ਲਹੂ ਨਾਲ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉਤਾਰੀ।
1 ਜਦ

ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੌਤ
ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸੌਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ। 11 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਚਾਲੀ
ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 12 ਸੁਲੇਮਾਨ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਦੜਹ੍ ਹੋ ਿਗਆ।
10
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13 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਗੀਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
ਸੁਲਾਹ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਸੁਲਾਹ ਨਾਲ।
14 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਂ? ਉਸ
ਆਿਖਆ, ਬੋਲ। 15 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ ਿਕ ਰਾਜ
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਿਕ
ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਰਾਜ ਉਲਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। 16 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਬੋਲ। 17 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਅਬੀਸ਼ਗ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਵੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੋੜੇਗਾ। 18 ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਆਿਖਆ, ਚੰਗਾ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। 19 ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗਈ ਿਕ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੁਰਸੀ ਲਗਵਾਈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬੈਠ ਗਈ। 20 ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀਂ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਾਂਗਾ। 21 ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਬੀਸ਼ਗ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ। 22 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਲਈ ਅਬੀਸ਼ਗ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਨੂੰ
ਹੀ ਿਕਉਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈਂ? ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਵੀ ਮੰਗ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ
ਅਤੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਲਈ ਵੀ। 23 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਕਦੇ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। 24 ਹੁਣ ਜੀਉਂਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਸ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਚਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੀ
ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹਮਲਾ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।

ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ
ਅਨਾਥੋਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮਰਨ ਜੋਗ
ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਿਰਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਉੱਤੇ ਆਏ
ਸਨ। 27 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਜਾਜਕ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ
ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਏਲੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਬੋਿਲਆ ਸੀ।
26

ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਯੋਆਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯੋਆਬ
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਯੋਆਬ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਾ
ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਫਿੜਆ। 29 ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਯੋਆਬ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ
ਭੱਜ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਾ
ਪਓ। 30 ਬਨਾਯਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨੱਕਲ ਆ।
ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗਾ। ਫੇਰ ਇਸ
28
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ਗੱਲ ਲਈ ਬਨਾਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਯੋਆਬ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
31 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਓ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦੇਵੀਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਬੇਦੋਿਸ਼ਆਂ
ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਯੋਆਬ ਨੇ ਵਹਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ
ਤੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਵੀਂ। 32 ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਿਪਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ, ਅਰਥਾਤ ਨੇ ਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇ ਰ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਥਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਸਾ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। 33 ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਯੋਆਬ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਰਹੇਗੀ।
34 ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਉਤਾਹਾਂ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ। 35 ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਥਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਅਬਯਾਥਾਰ ਦਾ ਥਾਂ ਿਦੱਤਾ।
ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
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ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹ
ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਂ। 37 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ,
ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਖ਼ੂਨ
ਤੇਰੇ ਹੀ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 38 ਿਸ਼ਮਈ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਸੱਚ ਬਚਨ। ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਕਰੇਗਾ। ਿਸ਼ਮਈ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਿਟਿਕਆ ਿਰਹਾ। 39 ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਗਥ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਅਕਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਆਕੀਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਗਏ, ਤਦ ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਵੇਖ
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਗਥ ਿਵੱਚ ਹਨ। 40 ਿਸ਼ਮਈ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ
ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਿਵੱਚ ਗਥ ਿਵੱਚ ਆਕੀਸ਼ ਨੂੰ
ਿਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਸ਼ਮਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਗਥ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ। 41 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ
ਿਕ ਿਸ਼ਮਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਗਥ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਇਆ।
42 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਕੀ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਂਗਾ,
ਉਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਸੱਚ ਬਚਨ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। 43 ਫੇਰ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸਹੁੰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਚੱਿਲਆ? 44 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਜਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ
ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇਗਾ। 45 ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਬਾਰਕ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ
ਰਹੇਗੀ। 46 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ
ਮਰ ਿਗਆ, ਸੋ ਰਾਜ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ।
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1 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ
ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ
ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰ
ਪਨਾਹ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ। 2 ਲੋਕ ਕੇਵਲ
ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭਵਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਣਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਸੁਲੇਮਾਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ
ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ
ਿਗਬਓਨ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਸੀ ਅਤੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਲੀਆਂ
ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ। 5 ਿਗਬਓਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? 6 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ
ਸਿਚਆਈ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖ਼ਰਾਈ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ
ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ
ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ। 7 ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਥਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ
ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। 8 ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਨਾ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ
ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 9 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ ਿਕ ਉਹ
ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮੈਂ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ
ਸਮਝਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ? 10 ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ। 11 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਿਦਨ ਨਹੀਂ
ਮੰਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਮੰਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਨਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੁੱਧ
ਮੰਗੀ ਹੈ। 12 ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਮਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ
ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠੇਗਾ। 13 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਿਗਆ ਉਹ
ਵੀ ਿਦੱਤਾ, ਧਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਰੇ
ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਜੇਕਰ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਉਮਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। 15 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਾਗ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਲਈ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਅਦਭੁੱਤ ਿਨਆਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਵੇਸਵਾਂ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਆ ਖੜਹ੍ੀਆਂ। 17 ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ,
ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 18 ਤਦ ਤੀਜੇ
ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ
ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ
ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 19 ਇਸ
ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ
ਗਈ ਸੀ। 20 ਤਦ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੀ, ਜਦ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਸੁੱਤੀ
ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਹੱਕ ਨਾਲ
16
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ਿਲਟਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਿਲਟਾ
ਿਦੱਤਾ। 21 ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲਈ
ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਨਣ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ l 22 ਤਦ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 23 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇੱਕ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਿਜਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ
ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਇਸ
ਦਾ। 24 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ
ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਆਏ। 25 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਇਸ ਿਜਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਚੀਰ ਸੁੱਟੋ। ਅੱਧਾ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਓ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ । 26 ਤਦ ਉਹ ਔਰਤ ਿਜਸ
ਦਾ ਬੱਚਾ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ,
ਿਜਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਦੀ ਮਮਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਗੋਂ ਚੀਿਰਆ ਜਾਵੇ। 27 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਓ ਅਤੇ ਨਾ
ਮਾਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। 28 ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੇ ਇਸ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਿਜਹੜਾ ਿਨਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ
ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।

4
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀ

1 ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

ਹੋ ਿਗਆ। 2 ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਸਨ: ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਜਾਜਕ ਸੀ, 3 ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਹੋਰਫ
ਅਤੇ ਅਹੀਯਾਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ, ਅਹੀਲੂ ਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਿਲਖਾਰੀ ਸੀ, 4 ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ
ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਸਨ, 5 ਨਾਥਾਨ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਜ਼ਾਬੂਦ ਜਾਜਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਸੀ, 6 ਅਹੀਸ਼ਾਰ
ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਰਾਮ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ
ਿਜੰਨਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 7 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਬਾਰਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਠਿਹਰਾਏ ਿਜਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਰਸਤ ਿਲਆਉਣ। ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਣਾ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਸਤ ਿਲਆਉਂਦਾ ਸੀ। 8 ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਇਹ ਸਨ, ਬਨਹੂਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ; 9 ਬਨ-ਦਕਰ
ਮਾਕਸ, ਸਾਲਬੀਮ, ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਅਤੇ ਏਲੋਨ-ਬੈਤ-ਹਨਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਸੀ; 10 ਬਨ-ਹਸਦ ਅਰੁਬੋਥ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਲਈ ਸੋਕੋਹ ਅਤੇ ਹੇਫ਼ਰ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਸੀ; 11 ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਸ ਦਾ ਦੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਟਾਫਥ
ਸੀ; 12 ਅਹੀਲੂ ਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਆਨਾ ਤਆਨਾਕ, ਮਿਗੱਦੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਬੈਤ ਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ
ਦੀ ਿਨਵਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਬੈਤ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਅਬੇਲ - ਮਹੋਲਾਹ ਤੱਕ ਅਤੇ
ਯਾਕਮਆਮ ਦੇ ਪਾਰ ਤੱਕ; 13 ਬਨ ਗਬਰ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਈਰ ਦੇ ਿਪੰਡ ਜੋ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਸਨ
ਉਹ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਗੋਬ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਅਰਥਾਤ ਸੱਠ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਉਸ ਦੇ ਸਨ; 14 ਇੱਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਨਾਦਾਬ ਮਹਨਇਮ
ਿਵੱਚ; 15 ਅਹੀਮਅਸ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ
ਧੀ ਬਾਸਮਥ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ; 16 ਹੂਸ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਆਨਾ
ਆਸ਼ੇਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਲੋਥ ਿਵੱਚ; 17 ਪਾਰੂਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਿਵੱਚ; 18 ਏਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ;
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ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਬਰ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਓਗ ਦਾ ਦੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ ਦਾ
ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਰਾਜ

20 ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਰੇਤ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਸਨ ਿਜਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ
ਅਨੰ ਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। 21 ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀ
ਹੱਦ ਤੱਕ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 22 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਦੀ ਇਹ ਰਸਤ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਿਕੱਲੋ ਮੈਦਾ, ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ
ਦੋ ਸੌ ਿਕੱਲੋ ਆਟਾ, 23 ਦਸ ਮੋਟੇ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਚਰਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀਹ
ਬਲ਼ਦ, ਇੱਕ ਸੌ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਚਕਾਰੇ, ਿਹਰਨ, ਪਾਹੜੇ ਅਤੇ
ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੁੱਕੜ। 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਰਆ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਿਤਫਸਹ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਿਜਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਿਰਆ
ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨ ਸੁਲਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 25 ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ
ਹੇਠ, ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੱਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। 26 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਲਈ
ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤਬੇਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜ ਚੜਹ੍ੇ ਸਨ। 27 ਇਹ
ਰਜਵਾੜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਖਾਂਦ,ੇ ਰਸਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼
ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 28 ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਲਈ ਜੌਂ ਅਤੇ
ਤੂੜੀ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਓਥੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ
ਮਰਜਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਸੀ। 29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ
ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਮਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂੰ 30 ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ
ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੀ। 31 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਰਥਾਤ ਏਥਾਨ ਅਜ਼ਰਾਹੀ, ਹੇਮਾਨ,
ਮਾਹੋਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਕੋਲ ਅਤੇ ਦਰਦਾ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
32 ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਾਉਤਾਂ ਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ
ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਸਨ। 33 ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਿਲਆ ਿਦਆਰ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਜੋ ਲਬਾਨਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸ ਜੂਫ਼ੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਗਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ
ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਿਲਆ। 34 ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੁਿਣਆ
ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
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ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਥਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੀਰਾਮ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਉਮਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਿਰਹਾ। 2 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਹੀਰਾਮ ਨੂੰ
ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ 3 ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਨਾ ਬਣਾ ਸਿਕਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਕੀਤਾ। 4 ਪਰ
ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਆਰਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾ ਕੋਈ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਿਰਆਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਹੈ। 5 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਵਾਂ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ
1 ਸੂਰ
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ਥਾਂ ਿਬਠਾਵਾਂਗਾ, ਉਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। 6 ਹੁਣ ਤੂੰ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਬਾਨਨ ਤੋਂ ਿਦਆਰ ਦੇ ਿਬਰਛ ਵੱਢਣ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੂੰ
ਠਿਹਰਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹੈਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੀਦੋਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੱਕੜੀ ਵੱਢਣ
ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 7 ਤਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਹੀਰਾਮ
ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਇਨਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 8 ਹੀਰਾਮ
ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਉਹ ਮੈਂ
ਸੁਿਣਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ
ਅਤੇ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ। 9 ਮੇਰੇ ਕਾਮੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਬਾਨਨ
ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਲਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨਵਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਠਿਹਰਾਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁੱਟਵਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਿਛਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਂ। 10 ਤਦ
ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਿਛਆ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤੀ। 11 ਸੁਲੇਮਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ
ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਕੁਟਵਾਂ ਤੇਲ
ਹੀਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।
12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੀਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੁਲਾਹ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ। 13 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਗਾਰੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ
ਸਨ। 14 ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਨਾਲ
ਲਬਾਨਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲਬਾਨਨ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਅਤੇ ਅਦੋਨੀਰਾਮ
ਉਨਾਂ ਬੇਗ਼ਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। 15 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਂਡੀ ਅਤੇ
ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। 16 ਇਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੋਰ
ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਨ ਜੋ ਇਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। 17 ਤਦ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ
ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਿਲਆਏ ਿਕ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਘੜੇ
ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 18 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ,
ਹੀਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਗਬਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿੜਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੇ।
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ਦੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਅੱਸੀ
ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ
ਿਜ਼ਵ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭਵਨ
ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। 2 ਉਹ ਭਵਨ ਿਜਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੱਠ ਹੱਥ, ਚੁੜਾਈ ਵੀਹ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਤੀਹ ਹੱਥ ਸੀ। 3 ਉਸ ਭਵਨ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਇੱਕ ਦਲਾਨ ਵੀਹ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਭਵਨ ਦੀ ਚੁੜਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਚੁੜਾਈ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਸ ਹੱਥ ਸੀ। 4 ਭਵਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ
ਜਾਲੀਦਾਰ ਜੜਵੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। 5 ਉਸ ਨੇ ਭਵਨ ਦੀ
ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਉਨਾਂ
ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਹੈਕਲ ਅਤੇ ਿਵਚਲੀ ਕੋਠੜੀ
ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਬਣਾਈਆਂ। 6 ਹੇਠਲੀ
ਕੋਠੜੀ ਪੰਜ ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਸੀ, ਿਵੱਚਕਾਰਲੀ ਛੇ ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ
ਸੱਤ ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਨ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੇ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਬਾਲੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਬਾਲੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ
ਕੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। 7 ਜਦ ਇਹ ਭਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਿਜਹੜੇ ਖਾਣ ਉੱਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ,
1 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
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ਇਸ ਲਈ ਭਵਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਸੀ, ਨਾ ਬਸੂਲੀ ਅਤੇ
ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। 8 ਿਵੱਚਲੀ
ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ
ਚੱਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਵਚਲੀ
ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਦੇ ਸਨ। 9 ਉਸ ਨੇ ਭਵਨ
ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਵਨ ਨੂੰ
ਿਦਆਰ ਦੇ ਫੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ। 10 ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਵਨ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਹੱਥ ਉੱਚੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਲੱਗਵੀਆਂ ਸਨ।
11 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ 12 ਇਹ ਭਵਨ
ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਂ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। 13 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ।

ਅਤੇ ਿਖੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਉੱਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਰੂਬੀਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਿਬਰਛਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਲ਼
ਕੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 33 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਕੰਧ ਦਾ
ਚੌਥਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਬਣਾਈ। 34 ਉਸ
ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੂਹੇ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਬੂਹੇ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਫੱਟ ਜੋ ਮੋੜੇ
ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 35 ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਅਤੇ ਿਖੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ
ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜਹ੍ਾਇਆ,
ਉਹ ਉਸ ਉੱਕਰੀ ਬਣਤ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਬੈਠਾ। 36 ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ
ਿਤੰਨ ਰੱਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੱਦਾ ਿਦਆਰ ਦੀ
ਲੱਕੜ ਦਾ। 37 ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਿਜ਼ਵ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। 38 ਿਗਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੂਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ
ਜੋ ਅੱਠਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਨ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੌਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ
ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ।

ਹੈਕਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ
14 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ।
15 ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਿਦਆਰ ਦੇ ਫੱਟੇ
ਲਾਏ, ਭਵਨ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੱਕ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ
ਢੱਿਕਆ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚੀਲ ਦੇ ਫੱਟਾਂ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ। 16 ਉਸ
ਨੇ ਭਵਨ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀਹ ਹੱਥ ਤੱਕ ਿਦਆਰ ਦੇ ਫੱਟਾਂ ਨਾਲ
ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਵਾਰ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ। 17 ਉਹ ਭਵਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਹਮਣੀ ਹੈਕਲ ਚਾਲੀ ਹੱਥ
ਲੰਮੀ ਸੀ। 18 ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵੱਲ ਿਦਆਰ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਦਆਰ ਦਾ
ਸੀ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਿਦਸਦਾ ਸੀ। 19 ਭਵਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰਲੀ
ਵੱਲ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। 20 ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਵੀਹ ਹੱਥ, ਉਸ ਦੀ ਚੁੜਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਵੀ ਵੀਹ ਹੱਥ ਸੀ
ਅਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਤਖ਼ਤਾ
ਬੰਦੀ ਿਦਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। 21 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ
ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ
ਦੇ ਸੰਗਲ ਤਾਣ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 22 ਉਸ ਨੇ
ਸਾਰਾ ਭਵਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਰਾ ਭਵਨ ਸੰਪੂਰਨ
ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ
ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 23 ਉਸ ਨੇ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਦੋ
ਕਰੂਬ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਸ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਬਣਾਏ। 24 ਕਰੂਬ ਦੇ
ਇੱਕ ਖੰਭ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜ ਹੱਥ ਅਤੇ ਕਰੂਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੰਭ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਵੀ ਪੰਜ ਹੱਥ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਖੰਭ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੰਭ ਦੇ
ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਦਸ ਹੱਥ ਦੀ ਿਵੱਥ ਸੀ। 25 ਦਸ ਹੀ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਕਰੂਬ ਦੀ
ਦੋਵੇਂ ਕਰੂਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਮਣਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੌਲ ਦੇ ਸਨ। 26 ਇੱਕ
ਕਰੂਬ ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਦਸ ਹੱਥ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰੂਬ
ਦੀ ਸੀ। 27 ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵੱਲ
ਰੱਿਖਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਿਖਲਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਖੰਭ
ਇੱਕ ਕੰਧ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰੂਬ ਦਾ ਖੰਭ ਦੂਜੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ
ਸਨ। 28 ਉਸ ਉਨਾਂ ਕਰੂਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 29 ਭਵਨ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰਾਂ
ਅਤੇ ਿਖੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਕਰ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵੱਲ
ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਵੱਲ ਬਣਾਈਆਂ। 30 ਭਵਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰਬਾਹਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 31 ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਵੜਨ
ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਛੱਤਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੰਧ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਸੀ। 32 ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ
ਲੱਕੜ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਬੂਿਹਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰੂਬੀਆਂ, ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਿਬਰਛ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮਿਹਲ
1 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। 2 ਉਸ ਨੇ “ਲਬਾਨਨ ਬਣ
ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਮਿਹਲ” ਬਣਾਇਆ ਿਜਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੌ ਹੱਥ,
ਚੁੜਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਤੀਹ ਹੱਥ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਦਆਰ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਿਦਆਰ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਸਨ। 3 ਉਹ ਬਾਿਲਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਵੱਲੋਂ ਿਦਆਰ
ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ ਪੰਤਾਲੀਆਂ ਥੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕਇੱਕ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਨ। 4 ਿਤੰਨ ਕਤਾਰਾਂ ਚੁਗਾਠਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਿਤੰਨ ਸਤਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਨ। 5 ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਚੁਗਾਠਾਂ ਚੌਰਸ ਸਨ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ
ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਿਤੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ। 6 ਉਸ ਨੇ ਥੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਦਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ, ਚੁੜਾਈ ਤੀਹ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਲਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਥੰਮਹ੍ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਸੀ। 7 ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਾਨ ਰਾਜ ਗੱਦੀ
ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਿਨਆਂ ਦਾ
ਦਲਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਿਲਓਂ ਛੱਤ ਤੱਕ ਿਦਆਰ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਿਗਆ।
8 ਉਸ ਦਾ ਮਿਹਲ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਂਕ ਿਜਹੜਾ ਮਿਹਲ
ਦੇ ਦਲਾਨ ਦੇ ਿਪਛਵਾੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਮਿਹਲ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਦਲਾਨ ਵਰਗਾ ਸੀ। 9 ਇਹ ਸਾਰੇ
ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਘੜਤ ਿਮਣਤੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਛੱਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਿਵਹੜੇ ਤੱਕ। 10 ਨੀਂਹਾਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ
ਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਦਸ ਹੱਥ ਦੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ
ਅੱਠ ਹੱਥ ਦੇ ਪੱਥਰ। 11 ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਅਤੇ ਿਮਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਸਨ ਨਾਲੇ ਿਦਆਰ ਸੀ। 12 ਵੱਡੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਿਤੰਨ ਰੱਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਆਰ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ
ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਚੌਂਕ ਲਈ ਅਤੇ
ਮਿਹਲ ਦੇ ਦਲਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸੀ।

7

ਹੀਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਹੂਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ
ਿਲਆ। 14 ਉਹ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਸੂਰੀ ਠਿਠਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੁੱਧ, ਸਮਝ ਅਤੇ
ਹੁਨਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ
ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
13 ਸੁਲੇਮਾਨ

ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮਹ੍
ਉਹ ਨੇ ਿਪੱਤਲ ਨੂੰ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਥੰਮਹ੍ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਦੀ
ਉਿਚਆਈ ਅਠਾਰਾਂ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘੇਰ ਬਾਰਾਂ ਹੱਥ ਦੀ
ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਪ ਦਾ ਸੀ। 16 ਉਹ ਨੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ
15
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ਦੋ ਮੁਕਟ ਿਪੱਤਲ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਪੰਜ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਦੂਜਾ ਵੀ ਪੰਜ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ। 17 ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਮੁਕਟਾਂ
ਲਈ ਬਣਤ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਠਵੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਸਨ, ਸੱਤ ਇੱਕ
ਮੁਕਟ ਲਈ ਸੱਤ ਦੂਜੇ ਮੁਕਟ ਲਈ। 18 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਅਨਾਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ
ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਕਟ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ। 19 ਉਹ ਮੁਕਟ ਿਜਹੜੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਲਾਨ ਿਵੱਚ
ਸਨ ਚਾਰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਸੋਸਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਨ। 20 ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਉਤਾਹਾਂ ਵੀ ਮੁਕਟ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਿਜਹੜੀ
ਜਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵੀਂ ਸੀ, ਅਨਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਉਸ
ਦੂਜੇ ਮੁਕਟ ਉੱਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਤਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸੌ ਅਨਾਰ ਸਨ।
21 ਉਹ ਨੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਕੋਲ ਥੰਮਹ੍ ਿਟਕਾ ਿਦੱਤੇ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਿਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕੀਨ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਥੰਮਹ੍
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਿਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਅਜ਼ ਰੱਿਖਆ। 22 ਥੰਮਾਂ
ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਸਨੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਸੋ ਥੰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ।
ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਹੌਦ
ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਿਜਹੜਾ
ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਦਸ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਗੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜ
ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੀਹ ਹੱਥ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਿਮਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। 24 ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੋਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਦਸ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸਨ। ਗੋਲੇ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਲ਼ੇ ਹੋਏ ਸਨ। 25 ਉਹ ਬਾਰਾਂ
ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ,
ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਨ। ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਅੰਗ ਅੰਦਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨ। 26 ਉਸ
ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਭਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਸੋਸਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ
ਸਮਾਉਂਦਾ ਸੀ।
23 ਫੇਰ

ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ
ਦਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚਾਰ ਹੱਥ, ਚੁੜਾਈ ਚਾਰ ਹੱਥ ਅਤੇ
ਉਿਚਆਈ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਸੀ। 28 ਉਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਸੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਸਨ।
29 ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਸ਼ੇਰ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ
ਕਰੂਬ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਅਤੇ
ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਟਕਵੇਂ ਹਾਰ ਸਨ। 30 ਹਰ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਿਪੱਤਲ
ਦੇ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਰਾਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੋਹਾਂ ਪਹੀਆਂ ਹੇਠ ਫਰਸ਼ੀਆਂ ਸਨ ਹੌਦ ਦੇ ਹੇਠ ਢਲਵੀਆਂ
ਫਰਸ਼ੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਸਨ। 31 ਉਹ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਮੁਕਟ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੋਲ
ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਣਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਕਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਚੋਰਸ
ਸਨ, ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। 32 ਉਹ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਉਨਾਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ
ਸਨ ਅਤੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਧੁਰੇ ਕੁਰਸੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ
ਪਹੀਏ ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਸੀ। 33 ਪਹੀਏ ਦੀ ਬਣਤਰ ਰਥ
ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਓਲ,
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਭਾਂ
ਸਭ ਢਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 34 ਹਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਚਾਰ ਫਰਸ਼ੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ।
35 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਿਵੱਚ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਅੱਧ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲ
ਉਚਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ ਢਾਸਣੇ ਅਤੇ ਪਟੜੀਆਂ
ਉਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। 36 ਉਹ ਦੇ ਢਾਸਿਣਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰੂਬ, ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਦੇ ਿਬਰਛ
ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਿਵੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਕਰੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਾਰ ਸਨ।
27 ਉਸ ਨੇ
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37 ਇਸੇ

ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਸੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਸਾਂਚਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਪ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ। 38 ਉਸ ਨੇ ਿਪੱਤਲ
ਦੀਆਂ ਦਸ ਹੌਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹੌਦੀ ਿਵੱਚ ਅੱਠ ਸੌ
ਲੀਟਰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੌਦੀ ਚਾਰ ਹੱਥ ਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ
ਹੌਦੀ ਦਸਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। 39 ਉਸ ਪੰਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਵਨ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭਵਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਗਰੀ
ਹੌਦ ਉਸ ਨੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ।
ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਉਨਾਂ ਹੌਦੀਆਂ, ਬਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੜਿਛਆਂ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ
ਕੀਤਾ। 41 ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੋ ਥੰਮਹ੍ ਅਤੇ ਕੌਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁਕਟ ਿਜਹੜੇ
ਉਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਲੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ
ਿਸਰਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕੌਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁਕਟਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀਆਂ ਸਨ। 42 ਉਨਾਂ
ਦੋਹਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਅਨਾਰ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਲਈ
ਅਨਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕੌਲਾਂ
ਵਰਗੇ ਮੁਕਟਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀਆਂ ਸਨ। 43 ਉਹ ਦਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਹੌਦੀਆਂ। 44 ਇੱਕ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਅਤੇ ਸਾਗਰੀ
ਹੌਦ ਦੇ ਹੇਠ ਬਾਰਾਂ ਬਲ਼ਦ। 45 ਵਲਟੋਹੀਆਂ, ਬਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੜਛੇ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਿਜਹੜੇ ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ, ਮਾਂਜੇ ਹੋਏ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸਨ।
46 ਯਰਦਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਣੀ ਿਮੱਟੀ ਦੀ
ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਢਾਿਲਆ ਿਜਹੜੀ ਸੁੱਕੋਥ ਅਤੇ ਸਾਰਥਾਨ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਸੀ।
47 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਤੋਲੇ। ਉਹ ਐਨੇ ਵੱਧ ਸਨ ਿਕ
ਉਹ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। 48 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਸਨ ਅਰਥਾਤ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 49 ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਪੰਜ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜ
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਦੀਵੇ
ਅਤੇ ਿਚਮਟੇ। 50 ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਬਾਟੇ, ਗੁਲਤਰਾਸ਼, ਕੌਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਜਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਨ
ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਹੈਕਲ ਲਈ। 51 ਇਸ ਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੰਪੂਰਨ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਅੰਦਰ ਿਲਆਇਆ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।
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ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ
1 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ
ਨੂੰ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ
ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸੀਯੋਨ ਹੈ, ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਉਣ।
2 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਏਥਾਨੀਮ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਰਬ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ। 3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਅਤੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੇ ਚੁੱਿਕਆ। 4 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ , ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉਤਾਹਾਂ ਿਲਆਏ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਾਜਕ ਤੇ ਲੇਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਏ। 5 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬਲ਼ਦ ਚੜਹ੍ਾਏ ਿਕ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਖਾ।
6 ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ
ਭਵਨ ਦੀ ਿਵਚਲੀ ਕੋਠੜੀ, ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ

1 ਰਾਿਜਆਂ 8:7

233

ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਿਲਆਏ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਖੰਭ ਸੰਦੂਕ
ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਿਖਲਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਉਨਾਂ ਨੇ ਚੋਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ
ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਚੋਬਾਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਿਵਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਤੋਂ ਿਦਸਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਿਦਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। 9 ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ
ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ
ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ। 10 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਜਦ ਜਾਜਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਤਦ ਉਸ ਬੱਦਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਰ ਿਦੱਤਾ 11 ਿਕ ਜਾਜਕ ਬੱਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 12 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ।
13 ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਭਵਨ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇਂ
ਬਣਾਇਆ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪਰ੍ਵਚਨ
ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਫੇਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਖੜਹ੍ੀ
ਰਹੀ। 15 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ
ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। 16 ਿਕ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਦਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ ਿਕ ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। 17 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ
ਬਣਾਵੇ 18 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੀ। 19 ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ
ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੀ ਅੰਸ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। 20 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਿਠਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇਹ ਭਵਨ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 21 ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਦੂਕ ਲਈ ਥਾਂ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨੇ ਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਜਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ।
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22 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ

ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ
ਚੁੱਕੇ। 23 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਉਤਾਹਾਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਅਥਵਾ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨੇ ਮ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। 24 ਿਜਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ। 25 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ
ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ
ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਚੱਲਣ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। 26 ਹੁਣ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
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ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਸੱਚਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। 27 ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਵੇਖ, ਸਵਰਗ ਸਗੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਿਫਰ ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਭਵਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ? 28 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਹਾਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਜੋ
ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 29 ਤੇਰੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਿਹਣ ਅਰਥਾਤ ਇਸ
ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੂੰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ
ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਕਰੇ
ਸੁਣ ਲਈਂ। 30 ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਂ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁਣ ਲਈਂ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ
ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ। 31 ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਅੱਗੇ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ। 32 ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁਣ ਲਈਂ ਅਤੇ
ਕੰਮ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੀਂ ਿਕ ਬੁਰੇ
ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਆਵੇ
ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ
ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 33 ਜਦ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਵੈਰੀ ਦੇ
ਅੱਿਗਓਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਿਫਰਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ
ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। 34 ਤਦ ਤੂੰ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਮੋੜ
ਿਲਆਵੀਂ। 35 ਜਦ ਅਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਪਵੇ
ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਜਦ
ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ। 36 ਤਦ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਸਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਵਰਸੇ
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਮੀਂਹ ਵਰਾਈਂ। 37 ਜੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਜਾਂ ਬਵਾ ਪੈ ਜਾਵੇ
ਜਾਂ ਔੜ ਜਾਂ ਕੁੰਗੀ ਜਾਂ ਸਲਾ ਜਾਂ ਸੁੰਡੀ ਟੋਕਾ ਆ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ
ਜਾਂ ਰੋਗ ਆ ਪਵੇ। 38 ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦਾ
ਕਸ਼ਟ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ ਅੱਡੇ। 39 ਤਦ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਂ ਅਤੇ
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ ਦੇਈਂ
ਿਜਸ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ। 40 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਿਜਹੜੇ
ਉਹ ਉਸ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ। 41 ਨਾਲੇ ਉਸ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਆਇਆ ਹੈ। 42 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਬਲਵਾਨ ਹੱਥ ਅਤੇ
ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨਗੇ ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ
ਭਵਨ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। 43 ਤਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸੁਣ
ਕੇ ਉਸ ਓਪਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਹਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਇਹ ਭਵਨ ਿਜਹ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 44 ਜਦ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ ਿਜਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਭੇਜੇਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਿਣਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
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ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। 45 ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੀਂ। 46 ਜੇ
ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਾਪ ਨਾ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ੋਧਵਾਨ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਦੇਸ
ਲੈ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ੜੇ। 47 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ,
ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। 48 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ
ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੁੜਨ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। 49 ਤਾਂ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ
ਲਈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੀਂ। 50 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਨਾਂ ਿਦਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ
ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਯਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰਨ। 51 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਤੇਰੀ
ਿਵਰਾਸਤ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹੈ।
52 ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਿਹਣ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਸੁਣ।ੇਂ 53 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ
ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਨ
ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ
ਅਰਦਾਸ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ
ਿਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। 55 ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਿਕ 56 ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ
ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਨਾ ਗਈ। 57 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ
ਸਾਨੂੰ ਿਤਆਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇ। 58 ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਵੱਲ ਫੇਰੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਿਨਆਂ ਮੰਨੀਏ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 59 ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ
ਿਦਨ ਰਾਤ ਰਿਹਣ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇ ਨਾਲੇ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਿਨਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।
60 ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਜਾਣ ਲੈ ਣ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 61 ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੋ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
54 ਇਸ

ਹੈਕਲ ਦਾ ਸਮਰਪਣ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ। 63 ਸੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਲਈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ
ਬਲ਼ਦ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ
62
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ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। 64 ਉਸ
ਿਦਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ
ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ
ਚਰਬੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਈ ਿਕ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਿਜਹੜੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਮੈਦੇ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾ
ਸਕਦੀ ਸੀ। 65 ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਸਣੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਸੀ ਲਬੋ ਹਮਾਥ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ
ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ
ਪਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੱਤ ਿਦਨ ਫੇਰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਅਰਥਾਤ ਚੌਦਾਂ ਿਦਨ
ਲੱਗੇ। 66 ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ
ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਤੇ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ
ਅਨੰ ਦਤਾਈ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ।
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ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
2 ਇਤ 7:11-22
1 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ। 2 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ
ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
3 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ
ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜੋ
ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੱਕ ਇੱਥੇ
ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। 4 ਜੇ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਮਨ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂਗਾ ਿਜਵੇਂ
ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਿਜਹ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਂਗਾ। 5 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਇਹ
ਆਖ ਕੇ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ
ਿਵਖੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। 6 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ
ਮੈਥੋਂ ਿਫਰ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨ ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। 7 ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਸ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਛੇਕ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਨਾਮ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਸੋ
ਇਸਰਾਏਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਉਤ ਤੇ ਮਖ਼ੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
8 ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਵਨ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਲੰ ਘਣ ਵਾਲਾ ਅਚਰਜ਼
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਧੱਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ ਅਤੇ
ਇਸ ਭਵਨ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? 9 ਤਦ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਇਆ ਹੈ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਹੀਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
2 ਇਤ 8:1-2
10 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਜਦ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦਾ ਮਿਹਲ ਬਣਾ ਚੁੱਿਕਆ। 11 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰਾਮ
ਨੂੰ ਗਲੀਲ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੀਹ ਨਗਰ ਿਦੱਤੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਿਦਆਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਚੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਸੋਨਾ
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ਿਜਨਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਦੱਤਾ। 12 ਜਦ ਹੀਰਾਮ ਸੂਰ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨਗਰਾਂ
ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗ।ੇ 13 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ
ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਨਗਰ ਹਨ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ? ਸੋ ਉਸ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂਲ ਦਾ
ਦੇਸ ਆਿਖਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ। 14 ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਾਰ
ਹਜ਼ਾਰ ਿਕੱਲੋ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੋਨਾ ਭੇਿਜਆ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ
2 ਇਤ 8:13-18
15 ਉਸ ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਲ
ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਖੱਡੇ ਭਰੇ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਫੀਲ ਤੇ ਹਾਸੋਰ ਤੇ ਮਿਗੱਦੋ ਤੇ
ਗਜ਼ਰ ਨਗਰ ਬਣਾਏ। 16 ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਫੇਰ ਆਪਣੀ
ਧੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਜ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।
17 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਗਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਬਣਾਏ। 18 ਨਾਲੇ
ਬਆਲਾਥ ਤੇ ਤਾਮਾਰ ਤਲਾਬ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸਨ।
19 ਨਾਲੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਰਥਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ
ਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 20 ਅਮੋਰੀਆਂ, ਿਹੱਤੀਆਂ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ,
ਿਹੱਵੀਆਂ ਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਬਕੀਆ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ
ਸਨ। 21 ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਜਹੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਮਗਰੋਂ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ,
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਗਾਰੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈ। 22 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬੇਗਾਰੀ
ਨਾ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਨ।
23 ਇਹ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੋ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ
ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
24 ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਈ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਿਮੱਲੋ ਬਣਾਇਆ। 25 ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੋਮ ਤੇ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਬਣਾਈ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ
ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ
ਨੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। 26 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ
ਬੇੜਾ ਅਸਯੋਨ-ਗਬਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਏਲੋਥ ਕੋਲ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਉੱਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ। 27 ਅਤੇ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਜਹਾਜ਼
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਮਲਾਹ ਸਨ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੇ। 28 ਉਹ ਓਫੀਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੌਦਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਿਕੱਲੋ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ।

10
ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਉਣਾ
2 ਇਤ 9:1-12
1 ਜਦ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਧੁੰਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਖਣ ਲਈ ਆਈ। 2 ਉਹ
ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ
ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਊਠ ਲੈਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਈ। ਜਦ ਉਹ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 3 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਨਾ ਸੀ, ਿਜਹ ਦਾ ਉਸ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। 4 ਜਦ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੇਿਖਆ,
5 ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ, ਉਨਾਂ ਦਾ
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ਪਿਹਰਾਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਿਪਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਬਲੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। 6 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਸੱਚੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਸੁਣੀ ਸੀ। 7 ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ
ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ
ਨੇ ਕੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆਪਣੀ ਧੁੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
8 ਧੰਨ ਹਨ ਤੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਜੋ ਸਦਾ ਤੇਰੇ
ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। 9 ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਸਦਾ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂ। 10 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੌ ਿਕੱਲੋ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ
ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾਂ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਫੇਰ ਕਦੀ ਐਨਾ ਨਾ ਆਇਆ। 11 ਹੀਰਾਮ ਦਾ
ਬੇੜਾ ਵੀ ਿਜਹੜੀ ਓਫੀਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਿਲਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਓਫੀਰ
ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਿਲਆਇਆ।
12 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਲਈ
ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਥੰਮਹ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਲਈ ਬਰਬਤਾਂ ਤੇ
ਰਬਾਬ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਿਜਹੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ
ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। 13 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਿਛਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਮੰਿਗਆ ਸੋ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ।
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ
2 ਇਤ 9:13-29
14 ਉਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਛੇ ਸੌ ਿਛਆਹਠ ਤੋੜੇ ਸੋਨਾ ਸੀ। 15 ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਹੋਰ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 16 ਅਤੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਨਾ ਘੜਹ੍ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਢਾਲ਼ ਨੂੰ ਤੇਈ ਿਕੱਲੋ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ। 17 ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ
ਘੜਹ੍ਵੀਆਂ ਿਤੰਨ ਸੌ ਛੋਟੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਢਾਲ਼
ਨੂੰ ਦੋ ਿਕੱਲੋ ਕੁ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਬਾਨਨੀ ਬਣ
ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ। 18 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਮੜਹ੍ਵਾਇਆ।
19 ਉਸ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੀ ਛੇ ਪੌਿਡਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦਾ
ਉੱਪਰਲਾ ਥਾਂ ਿਪੱਿਛਓਂ ਗੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਢਾਸਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਢਾਸਿਣਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖੜਹ੍ੇ
ਸਨ। 20 ਉਨਾਂ ਛੇਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਨਹੀਂ
ਬਿਣਆ ਸੀ। 21 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਲਬਾਨਨੀ ਬਣ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਖਾਲ਼ਸ ਸੋਨੇ ਦੇ
ਸਨ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ੀ ਬੇੜਾ ਹੀਰਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ੀ ਬੇੜਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ, ਬਾਂਦਰ ਤੇ
ਮੋਰ ਲੱਦ ਕੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 23 ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਧਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਸੀ। 24 ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਸਨ
ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਪਾਈ ਸੀ। 25 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਅਰਥਾਤ
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਬਸਤਰ, ਸ਼ਸਤਰ, ਮਸਾਲੇ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ
ਖੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 26 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
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ਰੱਥ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਰੱਥ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਿਖਆ। 27 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਚਾਂਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਦਆਰ ਨੂੰ ਗੁੱਲਰ
ਵਾਂਗੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੀ ਬੇਟ ਿਵੱਚ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਿਮਲਦੀ ਹੈl 28 ਉਹ
ਘੋੜੇ ਿਜਹੜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਸਨ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਲਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 29 ਅਤੇ ਇੱਕ
ਰਥ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਿਮਸਰੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਿਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਡੇਢ ਸੌ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿਹੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਿਜਆਂ
ਲਈ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿਲਆਏ
ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

11

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪਤਨ
1 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ
ਲਾ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਮੋਆਬਣਾਂ, ਅੰਮੋਨਣਾਂ, ਅਦੋਮਣਾਂ, ਿਸਦੋਨਣਾਂ
ਅਤੇ ਿਹੱਤਣਾਂ ਨਾਲ। 2 ਇਹ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਿਡਆਂ
ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਵੱਲ ਫੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਲਗਾ ਲਈ। 3 ਉਹ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੌ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਰਖ਼ੈਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਫੇਰ ਿਲਆ। 4 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਹੋਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਫੇਰ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹ
ਦਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਿਰਹਾ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਸੀ। 5 ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀਦੋਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ
ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਦੇਵਤੇ ਿਮਲਕੋਮ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਚੱਿਲਆ। 6 ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਦੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾ ਚੱਿਲਆ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। 7 ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕਮੋਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਉਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਦੇਵਤੇ ਮੋਲਕ
ਲਈ ਵੀ। 8 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ
ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। 9 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਫਰ ਿਗਆ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ
ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪਰ ਉਹ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। 11 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ
ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ
ਮੰਿਨਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਟਿਹਲੂ ਏ
ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ। 12 ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਖੋਹ
ਲਵਾਂਗਾ। 13 ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋਹਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੋਤ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਿਦਆਂਗਾ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਿਵਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਅਰਥਾਤ ਹਦਦ ਅਦੋਮੀ ਨੂੰ ਪਰੇਿਰਆ ਉਹ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ
ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। 15 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦਾਊਦ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯੋਆਬ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਦੱਬਣ ਲਈ
14
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ਉਤਾਹਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਹਰ ਨਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ।
16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯੋਆਬ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸਣੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਿਰਹਾ
ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਹਰ ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਿਲਆ।
17 ਤਦ ਹਦਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਦੋਮੀ ਟਿਹਲੂ ਏ
ਨੱਠੇ ਿਕ ਉਹ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਦਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਹੀ ਸੀ।
18 ਉਹ ਿਮਦਯਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਪਾਰਾਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਲਈ ਰੋਟੀ ਠਿਹਰਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਿਦੱਤੀ। 19 ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੀ ਵੱਡੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਹਦਦ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਤਹਪਨੇ ਸ ਰਾਣੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਿਦੱਤਾ। 20 ਤਾਂ ਤਹਪਨੇ ਸ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਨੂਬਥ ਜਣੀ
ਿਜਹ ਦਾ ਤਹਪਨੇ ਸ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ
ਅਤੇ ਗਨੂਬਥ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ
ਿਰਹਾ। 21 ਜਦ ਹਦਦ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸੌ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਯੋਆਬ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ
ਤਾਂ ਹਦਦ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਓ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂ। 22 ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਥੁੜ ਸੀ ਿਕ ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ
ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਿਦਓ।
23 ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵਰੋਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਿਰਆ
ਅਰਥਾਤ ਰਜ਼ੋਨ ਅਲਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਸੋਬਾਹ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨੱਠਾ ਸੀ। 24 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਦ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਜਾ ਵੱਸੇ ਅਤੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ
ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 25 ਉਸ ਬਦੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਜਹੜੀ ਹਦਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਘਣਾਉਣਾ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਿਵਦਰੋਹ

26 ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ

ਜੋ ਸਰੇਦਾਹ ਤੋਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀ
ਸੀ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਟਿਹਲੂ ਆ ਵੀ ਸੀ ਿਜਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਰੂਆਹ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਿਵਧਵਾ ਸੀ ਉਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ
ਚੁੱਿਕਆ। 27 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ
ਸੀ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਮੱਲੋ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 28 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਜੁਆਨ ਿਮਹਨਤੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਇਆ।
29 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਦ ਅਹੀਯਾਹ ਨਬੀ ਸ਼ੀਲੋਨੀ ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਦੋਨ ਰੜ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਨ। 30 ਤਾਂ ਅਹੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨਵੀਂ
ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਟੁੱਕਿੜਆਂ
ਿਵੱਚ ਪਾੜ ਸੁੱਿਟਆ। 31 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਸ ਟੁੱਕੜੇ ਲੈ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਸ ਗੋਤ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ। 32 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੋਤ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਿਦਆਂਗਾ
ਨਾਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। 33 ਇਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਿਤਆਗ ਕੇ ਸੀਦੋਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਦਓ
ਕਮੋਸ਼ ਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਿਦਓ ਿਮਲਕੋਮ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਿਕ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ
ਿਨਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। 34 ਤਾਂ ਵੀ
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ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਾਂਗਾ
ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਿਬਧੀਆਂ
ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ। 35 ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦਸ ਗੋਤ। 36 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਤ
ਿਦਆਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਲਈ ਇੱਕ ਿਚਰਾਗ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਸਾਰੇ
ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। 37 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗਾ ਸੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਹੋਵਾਂਗਾ। 38 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਣੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ
ਹੈ ਉਹੋ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਅਟੱਲ ਘਰਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲੇ
ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ। 39 ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੀ
ਅੰਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦਆਂਗਾ ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। 40 ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਪਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਉੱਠ ਕੇ ਿਮਸਰ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਕੋਲ ਨੱਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਿਰਹਾ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
2 ਇਤ 9:29-31
41 ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਵਰਤਾਂਤ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ
ਹੋਏ ਨਹੀਂ? 42 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 43 ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੌਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਣਾ
2 ਇਤ 10:1-19
1 ਰਹਬੁਆਮ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ
ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਫੇਰ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਿਜਹੜਾ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਵੱਿਸਆ l 3 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਰਹਬੁਆਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
4 ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਉਸ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਰੀ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਹੌਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗ।ੇ
5 ਤਾਂ ਉਸ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇ
ਜਾਓ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। 6 ਫੇਰ ਰਹਬੁਆਮ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ, ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਉੱਤਰ ਿਦਆਂ? 7 ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਜੇ ਤੂੰ ਇਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਮੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ। 8 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ। 9 ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਈਏ ਿਜਹੜੀ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
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ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 10 ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਆਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ
ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖ ਿਕ ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟੀ ਹੈ।
11 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ
ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ! ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਿਲਆਂ
ਨਾਲ ਫੰਿਡਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬੱਛੂਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂਗਾ!। 12 ਸੋ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ
ਿਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ
ਿਦਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ। 13 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕੌੜਾ ਿਜਹਾ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 14 ਅਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਭਾਰਾ ਜੂਲਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਿਲਆਂ ਨਾਲ ਫੰਿਡਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬੱਛੂਆਂ
ਨਾਲ ਫੰਡਾਂਗਾ। 15 ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਨੀ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 16 ਸੋ ਜਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨਾਲ ਕੀ ਵੰਡ ਿਵਹਾਰ?। ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਹੇ ਦਾਊਦ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸੋ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਆਪਿਣਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। 17 ਪਰ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਰਾਜ
ਕਰਦਾ ਸੀ। 18 ਫੇਰ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਦੋਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
ਿਜਹੜਾ ਬੇਗ਼ਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਪਥਰਾਉ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਥ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨੱਠ ਿਗਆ।
19 ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ।
20 ਫੇਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਾ।
ਸ਼ਮਾਯਾਹ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
2 ਇਤ 11:1-4
21 ਜਦ ਰਹਬੁਆਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਸੂਰਮੇ
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਣ। 22 ਤਦ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਇਆ ਿਕ 23 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਰਹਬੁਆਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਕੀਏ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ 24 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਚੜਹ੍ਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ।
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ
ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਚਲਾਉਣਾ
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25 ਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਨੂਏਲ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ। 26 ਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ,
ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ
ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਵੱਲ ਅਰਥਾਤ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਬੁਆਮ ਵੱਲ ਿਫਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਬੁਆਮ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। 28 ਇਸ
ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਛੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੈ।
ਵੇਖ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ
ਿਲਆਏ। 29 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਿਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 30 ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਲੋਕ ਦਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। 31 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਲੇਵੀ
ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਜਕ ਬਣਾਏ।

ਬੈਤਏਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ
ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਦਰਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼
ਉੱਤੇ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਉਸ ਪਰਬ ਵਾਂਗੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵੱਿਛਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਜਕ ਰੱਖ ਲਏ। 33 ਸੋ ਅੱਠਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਦਰਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਜਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਿਮੱਿਥਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਬੈਤਏਲ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਬ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਿਕ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵੇ।
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ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ
ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। 2 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ
ਨਾਲ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਚੀ ਿਦੱਤੀ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਜਗਵੇਦੀ, ਹੇ ਜਗਵੇਦੀ! ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਵੇਖ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 3 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ
ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਵੇਖੋ ਜਗਵੇਦੀ ਪਾਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਆਹ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹੋਵੇਗੀ ਿਢਲਕ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਚੀ ਿਦੱਤੀ ਆਿਖਆ ਸੀ ਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਬਾਂਹ ਿਜਹੜੀ ਲੰਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੋ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਨਾ ਸਿਕਆ। 5 ਤਾਂ ਜਗਵੇਦੀ ਵੀ ਪਾਟ
ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਿਢਲਕ ਪਈ ਉਸ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 6 ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਵੱਚ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ
ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਅੱਗੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 7 ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਅਤੇ ਭੋਜਣ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਦਾਨ ਿਦਆਂਗਾ। 8 ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
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ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਿਹਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ
ਪੀਵਾਂਗਾ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀਂ ਨਾ ਇਸੇ ਰਾਹ ਮੁੜੀਂ
ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਆਇਆ। 10 ਸੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਮੁੜ ਿਗਆ
ਉਸ ਰਾਹੋਂ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਥਾਣੀ ਉਹ ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਬੈਤਏਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ

11 ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ ਵੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ

ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। 12 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ,
ਉਹ ਿਕਸ ਰਾਹ ਿਗਆ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਿਲਆ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ
ਿਕਹੜੇ ਰਾਹ ਿਗਆ। 13 ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ
ਲਈ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਕੱਸ ਿਦਓ ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਗਧੇ ਉੱਤੇ
ਕਾਠੀ ਕੱਸ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ। 14 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ ਿਪਆ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੂ ਤ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ।
15 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ
ਖਾਹ। 16 ਪਰ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ
ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗਾ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀਂ
ਨਾ ਉਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਮੁੜੀ ਿਜੱਥੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਿਗਆ। 18 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਤ ਮੈਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੋੜ ਿਲਆ
ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਿਰਆ। 19 ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। 20 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਜਦ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਕੋਲ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨਬੀ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਆਇਆ। 21 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਚੀ
ਿਦੱਤੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਾਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 22 ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਿਜੱਥੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ
ਵੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੋ ਤੇਰੀ ਲੋਥ ਤੇਰੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ
ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਏਗੀ। 23 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ
ਉਹ ਅੰਨ ਜਲ ਖਾ ਪੀ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਬੀ
ਲਈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ। 24 ਜਦ ਉਹ
ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਪਈ ਰਹੀ ਅਤੇ
ਗਧਾ ਉਸ ਨੇ ਨੇ ੜੇ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉਸ ਲੋਥ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ
ਿਰਹਾ। 25 ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਥ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਜਾ
ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। 26 ਅਤੇ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬੰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਿੜਆ ਅਤੇ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਸੀ। 27 ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਿਦਓ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ। 28 ਤਾਂ
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ਉਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੀ ਪਈ ਲੱਭੀ ਅਤੇ
ਗਧਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾ ਲੋਥ ਖਾਧੀ ਅਤੇ
ਨਾ ਗਧੇ ਨੂੰ ਪਾਿੜਆ। 29 ਤਾਂ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋਥ
ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ ਉਸ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਆਇਆ। 30 ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ “ਹਾਏ ਓਏ ਮੇਿਰਆ ਭਰਾਵਾ” ਆਖ ਕੇ ਿਵਰਲਾਪ
ਕੀਤਾ। 31 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ
ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬਣਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ।
32 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬੈਤਏਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪੂਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਘਾਤਕ ਪਾਪ
ਗੱਲ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਵੀ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਾ
ਮੁਿੜਆ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਜਕ ਫੇਰ ਰੱਖ
ਲਏ। ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਚਾਿਹਆ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਥਾਪ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਜਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। 34 ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਮਟਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਣਆ।
33 ਇਸ
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ਅਹੀਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੀ ਮੌਤ
1 ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਿਬਯਾਹ ਿਬਮਾਰ ਪੈ ਿਗਆ।
2 ਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਰਾ
ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਲੈ ਿਕ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਿਕ ਤੂੰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾ। ਵੇਖ, ਉੱਥੇ ਅਹੀਯਾਹ ਨਬੀ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਂਗਾ।
3 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦਸ ਰੋਟੀਆਂ, ਚੂਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਦਾ
ਮਰਤਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਸੋ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉੱਠ
ਕੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਨੂੰ ਗਈ ਅਤੇ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਅਹੀਯਾਹ
ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। 5 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਹੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਵੇਖ, ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗੀ
ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਰਤ ਬਣਾਵੇਗੀ। 6 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਜਦ ਅਹੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਛੜ ਜਾਂ ਉਹ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਵੜੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅੰਦਰ
ਲੰਘ ਆ। ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਰਤ ਿਕਉਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹਾਂ। 7 ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਅਤੇ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਚੁਿਣਆ। 8 ਅਤੇ ਰਾਜ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ
ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਮਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ। 9 ਪਰ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ
ਸਨ ਵੱਧ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ੋਧ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਓਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਢਲਵੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਸੁੱਿਟਆ। 10 ਇਸੇ ਲਈ ਵੇਖ ਮੈਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਹਰ ਨਰ
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ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਝਾੜੂ ਲਈ ਿਫਰਾਂਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ। 11 ਅਤੇ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਜੋ ਰੜ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਖਾਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੋਿਲਆ ਹੈ। 12 ਸੋ ਤੂੰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਜਾ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਦਆਂ ਸਾਰ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।
13 ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਬਣਗੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਉਹੋ ਇਕੱਲਾ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਏਗਾ ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ। 14 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜਾ
ਉਸੇ ਿਦਨ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਹੀ? ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ। 15 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਮਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕਾਨਾ ਿਹਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਗੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਉਖੇੜ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਿਖਲਾਰ
ਦੇਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੁੰਡ ਦੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ੋਧਵਾਨ ਕੀਤਾ। 16 ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ
ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਪੀ ਬਿਣਆ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ। 17 ਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ
ਰਾਣੀ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਿਤਰਸਾਹ ਨੂੰ ਆਈ। ਉਹ ਘਰ
ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਿਗਆ। 18 ਤਾਂ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਹੀਯਾਹ ਨਬੀ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਸੀ।
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਲਿੜਆ
ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੋ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ
ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 20 ਅਤੇ ਉਹ
ਿਦਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਸਾਲ ਸਨ ਤਾਂ
ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਬ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
19 ਅਤੇ

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਹਬੁਆਮ
2 ਇਤ 11:5-12:15
21 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ
ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਇੱਕਤਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਜਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਤਾਰਾਂ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਆਮਾਹ ਸੀ
ਜੋ ਅੰਮੋਨਣ ਸੀ। 22 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ
ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। 23 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਿਬਰਛ ਦੇ ਹੇਠ
ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। 24 ਅਤੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਸਮਿਲੰਗੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 25 ਤਾਂ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਿਮਸਰ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ। 26 ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ
ਿਲਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਸਭ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ ਲੈ ਲਈਆਂ।
27 ਤਾਂ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ
ਬਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਿਨਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ
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ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਰਦੇ ਸਨ। 28 ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।
29 ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ
ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? 30 ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਹਬੁਆਮ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਿਦਨ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। 31 ਤਾਂ ਰਹਬੁਆਮ ਮਰ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ
ਨਾਮ ਨਆਮਾਹ ਸੀ ਜੋ ਅੰਮੋਨਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਿਬਯਾਹ
ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

15
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਬੀਯਾਮ
2 ਇਤ 3:1-14:1
1 ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ
ਅਿਬਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 2 ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਅਕਾਹ ਸੀ
ਜੋ ਅਬੀਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 3 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਸੀ। 4 ਤਾਂ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਚਰਾਗ ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਿਦਨ ਉਸ
ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਿਫਿਰਆ। 6 ਰਹਬੁਆਮ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲੜਾਈ ਰਹੀ। 7 ਅਤੇ ਅਬੀਯਾਮ
ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ
ਹਨ? ਅਬੀਯਾਮ ਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ। 8 ਤਦ
ਅਿਬਯਾਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ਤਦ ਉਸ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸਾ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਸਾ
2 ਇਤ 15:16-16:6
9 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ ਸਾਲ
ਆਸਾ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕਤਾਲੀ
ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਅਕਾਹ
ਸੀ ਜੋ ਅਬੀਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 11 ਅਤੇ ਆਸਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ। 12 ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸਮਿਲੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਦੂਰ ਦਫ਼ਾ ਕਰ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। 13 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਅਕਾਹ ਨੂੰ ਵੀ
ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀ
ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਤ ਿਘਣਾਉਣੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਆਸਾ ਨੇ ਭੰਨ ਕੇ
ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। 14 ਪਰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਢਾਹੇ ਨਾ ਗਏ
ਤਾਂ ਵੀ ਆਸਾ ਦਾ ਮਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਸਮਰਿਪਤ ਿਰਹਾ। 15 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਸਨ ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪ
ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਸਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ
ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ। 16 ਆਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਆਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
17 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
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ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ
ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ। 18 ਤਾਂ ਆਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਦੇ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ
ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨ-ਹਦਦ ਕੋਲ ਜੋ
ਹਜ਼ਯੋਨ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਟਬਿਰੰਮੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 19 ਉਹ ਨੇ ਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗੱਫ਼ਾ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਆਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਮੁੜ ਜਾਵੇ। 20 ਤਾਂ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਈਯੋਨ ਨੂੰ , ਦਾਨ ਨੂੰ , ਆਬੇਲ ਬੈਤ ਮਆਕਾਹ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਕੰਨਰਥ ਨੂੰ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਸਣੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।
21 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ
ਰਾਮਾਹ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਿਸਆ। 22 ਤਾਂ
ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ
ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਗਬਾ ਅਤੇ
ਿਮਸਪਾਹ ਬਣਾਏ। 23 ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਬਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਕੀ
ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ
ਨਹੀਂ ਹਨ? ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ
ਿਗਆ। 24 ਤਾਂ ਆਸਾ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾਦਾਬ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਬ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 26 ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ। 27 ਅਤੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅਹੀਯਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਆਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਗਬਥੋਨ ਿਵੱਚ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਜਦ
ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਗਬਥੋਨ ਨੂੰ ਘੇਰੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। 28 ਸੋ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 29 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ
ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਲੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਹੀਯਾਹ ਸ਼ੀਲੋਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਸੀ।
30 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਆਪ
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕੀਤਾ।
31 ਨਾਦਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ
ਨਹੀਂ? 32 ਆਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਆਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
25 ਅਤੇ

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਆਸ਼ਾ

33 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ, ਅਹੀਯਾਹ

ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਆਸ਼ਾ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਚੌਵੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 34 ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ
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ਦੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ
ਲੱਗਾ ਿਰਹਾ।
1 ਫੇਰ

16

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹਨਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਕੋਲ ਬਆਸ਼ਾ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਇਆ। 2 ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੂੜ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਪਰ ਤੂੰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ
ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ੋਧਵਾਨ ਕਰਨ। 3 ਤਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਬਆਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। 4 ਜੋ ਬਆਸ਼ਾ ਦੀ
ਅੰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦੀ
ਅੰਸ ਦਾ ਰੜੇ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ।
5 ਹੁਣ ਬਆਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਬਲ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਹੋਏ? 6 ਸੋ ਬਆਸ਼ਾ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਲਾਹ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 7 ਨਾਲੇ
ਹਨਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਬਆਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਭ
ਬੁਿਰਆਈ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਦ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਜਹਾ
ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ੋਧਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏਲਾਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੱਬੀਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਬਆਸ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਲਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 9 ਜਦ ਉਹ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ
ਅਰਸਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ
ਸੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਏ ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ
ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਥਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਮੇਲੀ।
10 ਤਾਂ ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਿਰਆ ਿਕ
ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਸਤਾਈਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ। 11 ਫੇਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਤਾਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਹੰਿਦਆਂ ਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਕਾਂ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਨਾ ਛੱਿਡਆ। 12 ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਜਦ ਉਹ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਯੇਹੂ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਸੀ। 13 ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ
ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਲਾਹ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਅਰਥ
ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ੋਧਵਾਨ ਕੀਤਾ। 14 ਏਲਾਹ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ?
8

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਜ਼ਮਰੀ

15 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਸਤਾਈਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਮਰੀ

ਨੇ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਿਦਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਗਬਥੋਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। 16 ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਮਰੀ
ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। 17 ਤਾਂ ਆਮਰੀ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸਣੇ ਿਗਬਥੋਨ ਤੋਂ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਿਤਰਸਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰ
ਿਲਆ। 18 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
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ਸ਼ਿਹਰ ਿਜੱਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਦੇ ਿਕਲੇ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ
ਿਲਆ। ਸੋ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 19 ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ
ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ
ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪੀ
ਬਣਾਇਆ। 20 ਿਜ਼ਮਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਕੀਪੁਣਾ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ?।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਮਰੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਅੱਧੇ
ਲੋਕ ਗੀਨਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਤਬਨੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਆਮਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਨ। 22 ਪਰ
ਆਮਰੀ ਦੇ ਤਰਫਦਾਰ ਗੀਨਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਤਬਨੀ ਦੇ ਤਰਫਦਾਰਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਿਨੱਕਲੇ ਸੋ ਿਤਬਨੀ ਮਾਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਮਰੀ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 23 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਇਕੱਤੀਵੇਂ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ ਆਮਰੀ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ
ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ। 24 ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਰ ਨਾਮਕ ਮਨੁੱਖ
ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਿਕੱਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਸ
ਪਰਬਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਰੱਿਖਆ। 25 ਪਰ ਆਮਰੀ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸਭ ਪਿਹਿਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ। 26 ਉਹ ਨਬਾਟ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ
ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਅਰਥ
ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ੋਧਵਾਨ ਕੀਤਾ। 27 ਅਤੇ ਆਮਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ
ਬਲ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਵਖਾਇਆ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ
ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ? 28 ਸੋ ਆਮਰੀ
ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਾਬ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
21 ਤਦ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

29 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠੱਤੀਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ

ਆਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਾਬ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਆਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਾਬ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਬਾਈ
ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 30 ਅਤੇ ਆਮਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹਾਬ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਿਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਦੀ
ਕੀਤੀ। 31 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆਮ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਸੀਦੋਨੀਆਂ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਥਬਆਲ ਦੀ ਧੀ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਬਆਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 32 ਨਾਲੇ
ਉਹ ਨੇ ਬਆਲ ਲਈ ਬਆਲ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। 33 ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਨੇ ਇੱਕ
ਟੁੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਅਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਸਨ
ਵੱਧ ੋਧ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 34 ਉਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੀਏਲ ਬੈਤਏਲੀ ਨੇ
ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਰਾਮ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸਗੂਬ ਨਾਲ ਉਹ
ਦੇ ਫਾਟਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ।

17
ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ
ਏਲੀਯਾਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਨੇ ਜੋ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ
ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
1
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ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਇਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਨਾ ਤੇਲ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਮੀਂਹ। 2 ਇਸ ਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ 3 ਐਥੋਂ ਚੱਲ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਣਾ ਪੂਰਬ
ਵੱਲ ਫੇਰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਥ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲੁ ਕਾ ਲੈ। 4 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਲਣ। 5 ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰੀਥ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਿਟਿਕਆ
ਿਜਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 6 ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਰਹੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 7 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਥੋੜੇ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਨਾਲਾ ਸੁੱਕ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੀਂਹ
ਨਾ ਿਪਆ।
ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰਫਥ ਦੀ ਿਵਧਵਾ
ਆਇਆ। 9 ਿਕ ਉੱਠ ਅਤੇ
ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਸਾਰਫਥ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਿਟੱਕ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਿਵਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। 10 ਸੋ
ਉਹ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਸਾਰਫਥ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਲੱਕੜੀਆਂ
ਚੁੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਿਦੱਤੀ ਆਿਖਆ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। 11 ਜਦ ਉਹ
ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਿਦੱਤੀ ਆਿਖਆ, ਜ਼ਰਾ
ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁੱਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਵੀਂ। 12 ਅੱਗੋਂ ਉਸ
ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ
ਿਰੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਤੌਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਕੁ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਗ
ਰਹੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ
ਪਕਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ। 13 ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਨਾ ਡਰ। ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਰ ਪਰ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਿਪੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਈਂ।
14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਨਾ ਤੌਲੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ ਿਜੰਨਾਂ
ਿਚਰ ਯਹੋਵਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। 15 ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ
ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। 16 ਅਤੇ ਨਾ ਤੌਲੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਟਾ ਮੁੱਿਕਆ ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਿਟਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਸ
ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ
ਸੀ। 17 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਸ ਘਰ
ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਬਮਾਰ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਐਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਣ ਨਾ ਰਹੇ। 18 ਤਾਂ
ਉਸ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਬੰਦ?ੇ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਂ? 19 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਿਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਉੱਪਰ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਿਲਟਾ ਿਲਆ। 20 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਚੀ
ਿਦੱਤੀ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਿਵਧਵਾ ਉੱਤੇ
ਵੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਇਆ ਿਜਹ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਿਟਿਕਆ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 21 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ
ਪਸਾਿਰਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਿਦੱਤੀ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਿਮੰਨਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਫੇਰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਆ ਜਾਣ। 22 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ
ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਿਠਆ। 23 ਤਾਂ
ਏਲੀਯਾਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਿਗਆ ਉਹ
ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
8 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹ ਨੂੰ
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ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ! 24 ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ
ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਜੇ
ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚਾ ਹੈ।

18
ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ
ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਏਲੀਯਾਹ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਕ ਜਾ ਅਹਾਬ
ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਵਖਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਵਾਂਗਾ।
2 ਸੋ ਏਲੀਯਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਾਬ ਕੋਲ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਲ ਸੀ। 3 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਹਾਬ ਨੇ ਓਬਿਦਆਹ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ
ਸੱਿਦਆ। ਓਬਿਦਆਹ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ। 4 ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਈਜ਼ਬਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਪਈ
ਸੀ ਤਾਂ ਓਬਿਦਆਹ ਨੇ ਸੌ ਨਬੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਕਰ ਕੇ
ਇੱਕ ਖੁੰਧਰ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ। 5 ਤਾਂ
ਅਹਾਬ ਨੇ ਓਬਿਦਆਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸੋਿਤਆਂ ਕੋਲ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਿਲਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਘਾਹ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਘੋੜੇ ਖੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਈਏ।
6 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰ ਘਣ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ, ਅਹਾਬ
ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਓਬਿਦਆਹ ਇਕੱਲਾ ਦੂਜੇ ਰਾਹ
ਿਗਆ। 7 ਜਦ ਓਬਿਦਆਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਏਲੀਯਾਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਮਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਿਣਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ
ਿਡੱਗ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਏਲੀਯਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ? 8 ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਵੇਖੋ
ਏਲੀਯਾਹ ਆਇਆ। 9 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਹਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟੇ। 10 ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਹੁੰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ
ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਿਜੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ। ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਐਥੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ।
11 ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਵੇਖੋ
ਏਲੀਯਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। 12 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਚੱਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰੇ ਿਕੱਥੇ
ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ
ਮੰਨਦਾ ਿਰਹਾ। 13 ਭਲਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ
ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਈਜ਼ਬਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ
ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਕਰ ਕੇ
ਇੱਕ ਖੁੰਧਰ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕਾ ਛੱਡੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ? 14 ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਵੇਖੋ
ਏਲੀਯਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ। 15 ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ
ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ। 16 ਸੋ
ਓਬਿਦਆਹ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ
ਿਦੱਤੀ। ਤਾਂ ਅਹਾਬ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ। 17 ਫੇਰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਦ ਅਹਾਬ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ
ਵਾਿਲਆ? 18 ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਾਏ। 19 ਹੁਣ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕੱਠਾ
ਕਰ ਨਾਲੇ ਬਆਲ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਨਬੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀਂ ਦੇ
ਚਾਰ ਸੌ ਨਬੀ ਿਜਹੜੇ ਈਜ਼ਬਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 20 ਇਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
1
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ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 21 ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦ
ਤੱਕ ਦੋ ਿਖਆਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ ਪਰ ਜੇ ਬਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਆਖੀ। 22 ਤਾਂ
ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਬੀ
ਰਿਹ ਿਗਆ ਹਾਂ ਪਰ ਬਆਲ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। 23 ਉਹ
ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬਲ਼ਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲ਼ਦ ਚੁਣ ਲੈਣ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ
ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਬਲ਼ਦ ਿਤਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਾਲਣ
ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। 24 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ
ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ। ਫੇਰ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇ।
ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ।
25 ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਬਲ਼ਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਪੁਕਾਰੋ ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। 26 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ
ਬਆਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੇ ਬਆਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ। ਪਰ
ਕੁਝ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭੁੜਕਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ।
27 ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ
ਉਡਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ
ਹੈ! ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਂਭੇ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ
ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ
ਪਵੇ? 28 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ
ਵੱਿਢਆ ਿਕ ਉਹ ਲਹੂ ਲੁ ਹਾਣ ਹੋ ਗਏ। 29 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਜਦ ਦੁਪਿਹਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਤੱਕ ਵਾਚਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 30 ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਸਭਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਆਓ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਗਏ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
31 ਫੇਰ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਲੇ ਖੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਇਆ ਿਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ
ਇਸਰਾਏਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਰਾਂ ਪੱਥਰ ਲਏ। 32 ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੀਹ ਕੁ ਸੇਰ
ਬੀਜ ਸਮਾ ਜਾਣ। 33 ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚਿਣਆ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ
ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਚਾਰ ਘੜੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਉੱਤੇ ਡੋਹਲ ਿਦਓ। 34 ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।
ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। 35 ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵੱਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖਾਈ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤੀ। 36 ਤਾਂ ਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੱਜ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਹੈ। 37 ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਿਕ
ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋੜ ਿਲਆ ਹੈ।
38 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅੱਗ ਆਣ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ
ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ
ਖਾਈ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਚੱਟ ਿਲਆ। 39 ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ
ਤਦ ਉਹ ਮੂੰਹਾਂ ਭਰ ਿਡੱਗੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਹੈ! ਯਹੋਵਾਹ ਉਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ! 40 ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਬਆਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ
ਨਾ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇ। ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਸ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ।
ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ
ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚੜਹ੍ ਜਾ ਅਤੇ ਖਾ ਪੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਡਾਢੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। 42 ਸੋ ਅਹਾਬ ਖਾਣ-ਪੀਣ
ਨੂੰ ਚਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਕਰਮਲ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਗੋਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ।
43 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚੜਹ੍ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ
ਵੇਖ। ਉਹ ਚਿੜਹ੍ਆ ਜਦ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਆਿਖਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੱਤ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਾ। 44 ਤਾਂ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਇੱਕ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਬੱਦਲ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਜਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਜਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਰਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਾ ਅਟਕਾਵੇ। 45 ਐਨੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਘਟਾਂ
ਅਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਡਾਢਾ ਮੀਂਹ ਵਿਰਆ ਤਾਂ ਅਹਾਬ
ਚੜਹ੍ ਕੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਨੂੰ ਿਗਆ। 46 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ
ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੱਕ ਭੱਿਜਆ ਿਗਆ।
41 ਤਦ
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ਏਲੀਯਾਹ ਹੋਰੇਬ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਿਢਆ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ। 2 ਤਾਂ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਹਲਕਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਖ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 3 ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਿਖਆ
ਉਹ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੂੰ ਿਗਆ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਛੱਿਡਆ। 4 ਪਰ ਆਪ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ
ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਤਮੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਲਈ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਹੁਣ ਇੰਨਾਂ ਹੀ
ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੇ ਕ
ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 5 ਤਾਂ ਉਹ ਰਤਮੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਂ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉੱਠ ਅਤੇ ਖਾਹ। 6 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਅੰਿਗਆਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ
ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫੇਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ। 7 ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। 8 ਉਸ ਨੇ
ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਚਾਲੀ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੋਰੇਬ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਤੁਿਰਆ
ਿਗਆ। 9 ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਏਲੀਯਾਹ
ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 10 ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸਿੜਆ ਿਪਆ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ। 11 ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਅੱਗੇ
ਜਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਨੇ ਰੀ ਨੇ ਪਰਬਤ
ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
1 ਅਹਾਬ
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ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਅਨੇ ਰੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਨੇ ਰੀ ਿਪੱਛੋਂ ਭੁਚਾਲ
ਆਇਆ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਭੁਚਾਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12 ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ
ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਅੱਗ ਆਈ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿਨਮਹ੍ੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 13 ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਿਵੱਚ ਢੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਗੁਫਾ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਏਲੀਯਾਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 14 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸਿੜਆ
ਿਪਆ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ
ਤੇਰੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਪਰ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ। 15 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਕੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਣਾ। 16 ਅਤੇ ਿਨਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋ ਅਬੇਲ
- ਮਹੋਲਾਹ ਦਾ ਹੈ ਮਸਹ ਕਰ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਨਬੀ ਹੋਵੇ। 17 ਤਾਂ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਉਹ
ਨੂੰ ਯੇਹੂ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਯੇਹੂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਮਰੇਗਾ। 18 ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਤ
ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਬਆਲ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਿਮਆ।
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ
ਓਥੋਂ ਚੱਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲ
ਵਾਹੁੰਿਦਆਂ ਜਾ ਲੱਭਾ, ਉਹ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਹਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ
ਜੋਗ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਆਪ ਸੀ। ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ
ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ। 20 ਤਾਂ ਉਹ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਕੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੁੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਕੀ ਕੀਤਾ? 21 ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਿਗਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਜੋਗ
ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਦੀਆਂ
ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਿਰੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਖਾਧਾ। ਫੇਰ ਉਹ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।
19 ਉਹ

20
ਅਹਾਬ ਦੀ ਅਰਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰਥ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। 2 ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੂੰ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਬਨ-ਹਦਦ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ। 3 ਿਕ ਤੇਰਾ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਨ। 4 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। 5 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਹਲਕਾਿਰਆਂ ਨੇ ਮੁੜ
ਆਿਖਆ, ਬਨ-ਹਦਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਖ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਹ। 6 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਹਲ ਦੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੋ
ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ
ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ
1 ਬਨ-ਹਦਦ
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ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਿਕੱਕੁਰ
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ
ਇਸਤਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਮੰਗ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 8 ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨ। 9 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਨੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਦੇ ਹਲਕਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਮੰਿਗਆ
ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਹਲਕਾਰੇ ਤੁਰ
ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾ ਿਦੱਤਾ। 10 ਤਾਂ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਜੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਧੂੜ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਅਧੀਨ ਹਨ ਮੁੱਠ ਭਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। 11 ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ
ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਿਜਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। 12 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਿਮਆਨੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਪਾਲਾਂ ਬੰਨ ਲਓ, ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਲਾਂ
ਬੰਨੀਆਂ। 13 ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਨਬੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਦਲ ਵੇਿਖਆ ਹੈ? ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ। 14 ਤਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਉਸ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਪੁੱਿਛਆ, ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ? ਉਸ
ਆਿਖਆ ਤੂੰ। 15 ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਸੌ ਬੱਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਨੇ
ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਗਿਣਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ। 16 ਉਹ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਪਰ ਬਨ-ਹਦਦ
ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਰਾਜੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਨ ਸ਼ਾਿਮਆਨੇ ਿਵੱਚ ਪੀ
ਕੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ 17 ਤਦ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨ
ਪਿਹਲਾਂ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਹਨ। 18 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਲਾਹ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ
ਫੜ ਲਓ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਿਜਉਂਦੇ ਫੜ
ਲਓ। 19 ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨ ਸਨ ਸ਼ਿਹਰ
ਤੋਂ ਉਸ ਫੌਜ ਸਣੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸੀ ਿਨੱਕਲੇ। 20 ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਤਾਂ ਅਰਾਮੀ ਨੱਠੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਨ-ਹਦਦ ਇੱਕ
ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜ ਚਿੜਹ੍ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਿਗਆ। 21 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵਢਾਂਗਾ ਫੇਿਰਆ। 22 ਅਤੇ ਉਹ ਨਬੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖ ਅਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਿਕ
ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਅਰਾਮ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਨਾਂ ਦਾ
ਦੇਵਤਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹਨ ਪਰ
ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਤਕੜੇ ਹੋਵਾਂਗ।ੇ 24 ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ ਿਕ ਰਾਿਜਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾ
ਿਦਓ। 25 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜ ਿਗਣ ਲਓ ਜੋ ਉਸ ਫੌਜ
ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥਾਂ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਰਥ
ਦੇ ਥਾਂ ਰਥ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਲੜਾਂਗ।ੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਕੜੇ ਹੋਵਾਂਗ।ੇ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ
23 ਅਰਾਮ
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ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 26 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ
ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਗਿਣਆ ਅਤੇ ਅਫੇਕ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜੇ। 27 ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਗਣੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਫੇਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਪਠਿਰਆਂ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਇੱਜੜ ਹਨ
ਪਰ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ ਭਰ ਿਗਆ ਸੀ। 28 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇੱਕ
ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ
ਿਦਆਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 29 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਲੜਾਈ ਜੁੱਟ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਿਦਹਾੜੀ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਿਪਆਦਾ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।
30 ਪਰ ਰਿਹੰਦ-ੇ ਖੂਹੰਦੇ ਅਫੇਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਨੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਾਈ
ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਇੱਕ ਕੰਧ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਬਨਹਦਦ ਵੀ ਨੱਠਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਵਿੜਆ। 31 ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ
ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਦਆਲੂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਪੜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਵਲੇਟ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਕਰੇ। 32 ਸੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਪੜ ਅਤੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਵਲੇਟ ਲਈਆਂ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਦਾਸ ਬਨ-ਹਦਦ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਿਦਓ।
ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਿਖਆ ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ
ਹੈ। 33 ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਛਣ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਉਹ ਦਾ ਇੱਛਾ ਜਾਚ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬਨਹਦਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਤਦ ਬਨ-ਹਦਦ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਥ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆ। 34 ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ। ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਬਜਾਰ ਬਣਾ ਲਈਂ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੇ ਮ
ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਅਹਾਬ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਹ ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ। 36 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਤਾਂ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਿਦਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ
ਤੈਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਿਗਆ ਇੱਕ ਬੱਬਰ
ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਿਟਆ। 37 ਫੇਰ ਉਹ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਿਮਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ
ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਹ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਘਾਇਲ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। 38 ਸੋ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਰਾਹ ਕੋਲ ਜਾ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ
ਬੰਨ ਕੇ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ। 39 ਤਾਂ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਦ
ਉਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖ। ਜੇ
ਕਦੀ ਇਹ ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ
ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਂਤੀ ਿਕੱਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 40 ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ
35 ਫੇਰ
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ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ। ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪ ਨਬੇਿੜਆ। 41 ਫੇਰ
ਉਹ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ
ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਿਣਆ ਿਕ ਉਹ
ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ। 42 ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਵੱਢਣ ਜੋਗ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਿਖਸਕਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ
ਵੱਟੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ 43 ਤਾਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ।
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ਨਾਬੋਥ ਦਾ ਦਾਖ ਦਾ ਬਾਗ਼
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਨਾਬੋਥ
ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਂ
ਸੀ। 2 ਅਹਾਬ ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਮੈਨੂੰ
ਦੇ ਦੇਹ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ
ਚੰਗਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ
ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਿਦਆਂਗਾ। 3 ਤਾਂ ਨਾਬੋਥ ਨੇ
ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। 4 ਤਾਂ ਅਹਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਿਗਆ। ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਵੱਿਟਆ ਘੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਜੋ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ ਨਾਬੋਥ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ
ਆ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ। 5 ਤਾਂ ਉਹ
ਦੀ ਰਾਣੀ ਈਜ਼ਬਲ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੀ
ਰੂਹ ਿਕਉਂ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? 6 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਮੈਂ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ ਨਾਬੋਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ
ਕੇ ਦੇਹ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗਾ। 7 ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ? ਉੱਠ ਰੋਟੀ ਖਾਹ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਕਰ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ ਨਾਬੋਥ ਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲੈ ਕੇ ਿਦੰਦੀ ਹਾਂ। 8 ਸੋ
ਉਸ ਨੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਉਹ ਉਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਿਜਹੜੇ
ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਬੋਥ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। 9 ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਪਰਵਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਵਰਤ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਿਫਰਾਓ ਅਤੇ
ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਿਬਠਾਓ। 10 ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਬਠਾਓ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਿਕ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਿਲਆ ਹੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪਥਰਾਉ ਕਰਨ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ। 11 ਸੋ ਉਹ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਨਾਂ ਪਰਵਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 12 ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਿਫਰਾਈ ਅਤੇ
ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਿਬਠਾਇਆ। 13 ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਤਾਨੀ
ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਸ਼ਤਾਨੀ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਨਾਬੋਥ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਨਾਬੋਥ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਰਬਚਨ ਆਖੇ
ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਥਰਾਉ
ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 14 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਕਹਾ ਭੇਿਜਆ
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ਿਕ ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ ਪਥਰਾਉ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ।
15 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਨਾਬੋਥ
ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਉ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ਬਲ
ਨੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ ਨਾਬੋਥ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ
ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾਬੋਥ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਿਗਆ
ਹੈ। 16 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਨਾਬੋਥ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਹਾਬ ਉੱਿਠਆ ਿਕ ਨਾਬੋਥ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ
ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇ। 17 ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਏਲੀਯਾਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ 18 ਉੱਠ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ
ਹੈ ਜਾ ਿਮਲ। ਵੇਖ, ਉਹ ਨਾਬੋਥ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਿਗਆ ਹੈ। 19 ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਬੋਲ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਖ਼ੂਨੀ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਬਜ਼ਾ
ਵੀ ਿਲਆ? ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਬੋਲ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਕੁੱਿਤਆਂ ਨੇ ਨਾਬੋਥ ਦਾ ਲਹੂ ਚੱਿਟਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ
ਚੱਟਣਗੇ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ। 20 ਅੱਗੋਂ ਅਹਾਬ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਮੇਿਰਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ? ਉਸ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹਾਂ,
ਲੱਭ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। 21 ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝਾੜ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਹਾਬ ਨਾਲੋਂ ਨਰ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 22 ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇ ਅਹੀਯਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਉਸ ਿਖਝ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਖਝਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਿਕ ਤੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ। 23 ਈਜ਼ਬਲ ਲਈ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਹੈ ਿਕ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੀ ਸਫੀਲ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ।
24 ਅਹਾਬ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਰੜ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਖਾਣਗੇ। 25 ਪਰ
ਅਹਾਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਿਚਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਰਾਣੀ
ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਪਰੇਿਰਆ। 26 ਉਹ ਨੇ ਅੱਤ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਅਮੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਿਗਆ। 27 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਜਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਲਏ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੱਪੜ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੇਟਣ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। 28 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਏਲੀਯਾਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੀ 29 ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ
ਅਹਾਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਉਹ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਵਾਂਗਾ।
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ਮੀਕਾਯਾਹ ਦੀ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
2 ਇਤ 18:2-27
1 ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਮਨ ਨਾਲ ਿਟਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। 2 ਤਦ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹਠਾੜ ਨੂੰ ਆਇਆ। 3 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਰਾਮੋਥ
ਿਗਲਆਦ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਲਈਏ? 4 ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ
ਚੱਲੇਂਗਾ? ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
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ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਤੇਹਾ ਮੈਂ, ਿਜਹੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਿਤਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਿਜਹੇ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ
ਿਤਹੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ। 5 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਿਹਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਤਾਂ
ਪੁੱਛ ਕਰੀਂ। 6 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ
ਚਾਰ ਸੌ ਸਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਰਾਮੋਥ
ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਿਦਆਂ?
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। 7 ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਨਾਂ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ? 8 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹ ਿਯਮਲਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ
ਿਕੜ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਭਿਲਆਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ
ਦਾ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਨਾ ਆਖੇ। 9 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਯਮਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੈ ਆ।
10 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ
ਇੱਕ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗੰਮ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਨ। 11 ਕਨਾਨਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਿਸੰਗ ਬਣਾਏ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਧੱਸੀ ਜਾਓਗੇ 12 ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਤਹ ਪਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 13 ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ ਜੋ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ
ਸੱਦਣ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੀਂ ਿਕ ਨਬੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ
ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਭਿਲਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ
ਗੱਲ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਬੋਲੀਂ।
14 ਅੱਗੋਂ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜੋ ਕੁਝ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਏਗਾ ਉਹੋ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। 15 ਸੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੀਕਾਯਾਹ,
ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਰੁਕੇ
ਰਹੀਏ? ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚੜਹ੍ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹ ਪਾਓ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। 16 ਤਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਵਾਂ
ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਚਆਈ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ
ਦੱਸੇਂ? 17 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਭੇਡਾਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਿਖੰਡ ਜਾਣਾ ਦੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਿਕ ਇਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇ। 18 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਿਲਆਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ
ਵਾਚੇਗਾ? 19 ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਿਠਆਂ
ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਖੜਹ੍ੀ
ਸੀ। 20 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੌਣ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵੇਗਾ ਜੋ
ਉਹ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਕੋਲ ਿਡੱਗ ਮਰੇ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰਾਂ ਬੋਿਲਆ। 21 ਤਦ ਇੱਕ ਆਤਮਾ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕਸ ਤਰਾਂ? 22 ਉਸ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਂਗਾ। ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਏਂਗਾ
ਅਤੇ ਿਜੱਤੇਂਗਾ। ਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ। 23 ਹੁਣ ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
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ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਪਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਿਰਆਈ ਬੋਿਲਆ ਹੈ। 24 ਤਾਂ
ਕਨਾਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਨੇ ੜੇ ਆਣ ਕੇ ਮੀਕਾਯਾਹ ਦੀ
ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਕਸ ਰਾਹ
ਥਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੇ? 25 ਪਰ ਮੀਕਾਯਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਤੂੰ ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ
ਲੁ ੱਕਣ ਨੂੰ ਵੜੇਂਗਾ ਤਦ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ। 26 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਮੋਨ ਕੋਲ
ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਕੋਲ ਮੋੜ ਲੈ ਜਾ। 27 ਅਤੇ ਆਖ
ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਆਉਣ
ਤੋੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀ
ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਦਓ। 28 ਪਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਓ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ
ਨਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸੁਣ ਲਓ।
ਅਹਾਬ ਦੀ ਮੌਤ
2 ਇਤ 18:28-34
29 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ, ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ੇ। 30 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾਕੇ
ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾਈ ਰੱਖ। ਸੋ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੇਸ ਵਟਾਕੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 31 ਪਰ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ
ਨਾ ਲਿੜਓ। 32 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਪਰ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਿਚੱਲਾਇਆ। 33 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਰੱਥਾਂ
ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। 34 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਆਪਣਾ ਧਣੁੱਖ ਿਖੱਚ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਦੇ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਤੀਰ ਮਾਿਰਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੋੜ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਚੱਲ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਫੱਟੜ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ। 35 ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਉਸ ਿਦਨ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਥ ਉੱਤੇ ਥੰਿਮਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸੰਝ
ਨੂੰ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲਹੂ ਉਹ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਰਥ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਗਦਾ
ਿਰਹਾ। 36 ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਥਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੋਕਾ
ਿਫਰਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਹਰ
ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਵੇ। 37 ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ। 38 ਅਤੇ ਰਥ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਤਲਾਬ
ਿਵੱਚ ਧੋਤਾ ਿਜੱਥੇ ਵੇਸਵਾ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹ ਬੋਿਲਆ ਕੁੱਿਤਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਲਹੂ
ਚੱਿਟਆ। 39 ਅਹਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦਾ ਘਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸਾਰੇ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਿਦਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ
ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਗਏ? 40 ਸੋ ਅਹਾਬ ਮਰ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
2 ਇਤ 20:31-21:1
41 ਆਸਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਹਾਬ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
42 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਪੈਂਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ
ਨਾਮ ਿਸ਼ਲਹੀ ਦੀ ਧੀ ਅਜ਼ੂਬਾਹ ਸੀ। 43 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਆਸਾ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਿੜਆ ਪਰ
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ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹੋ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਤਾਂ ਵੀ
ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਢਾਹੇ ਨਾ ਗਏ ਸਗੋਂ ਅਜੇ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ
ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। 44 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ। 45 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ
ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਲ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਵੇਂ
ਲਿੜਆ ਕੀ ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ? 46 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਗਾਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਆਸਾ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਨੇ ਦੇਸੋਂ
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। 47 ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਮਾਸ਼ਤਾ
ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। 48 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਸੋਨੇ ਲਈ ਓਫੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਗਏ ਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਜਹਾਜ਼ ਅਸਯੋਨ-ਗਬਰ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। 49 ਤਦ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਹ ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ
ਨਾਂਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 50 ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ
ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਉਸ
ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
ਅਹਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਤਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਦੋ
ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 52 ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਜਸ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ। 53 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਨੇ ਬਆਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਸੋ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਖਝਾਇਆ ਅਤੇ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਸਭ
ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
51

2 ਰਾਿਜਆਂ 1:1

248

2 ਰਾਿਜਆਂ
ਲੇਖਕ
1 ਅਤੇ 2 ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ
ਸਨ। ਜਦ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਪਰੰਮਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ
1 ਅਤੇ 2 ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੁਝ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਿਗਆਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ
ਇਸਦੇ ਲੇਖਕ ਵੱਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਿਡਊਟਰੋਨਿਮਸਟ ਿਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸਰਾਪ
ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 590-538 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਿਹਲਾ ਮੰਦਰ ਹਾਲੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ (1 ਰਾਜਾ 8:8)।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ।
ਉਦੇਸ਼
2 ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, 1 ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਅਗਲੀ
ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਰਾਜ (ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ) ਦੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 2 ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅੰਤ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਖੰਡ ਜਾਣਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸੇਵਕਾਈ — 1:1-8:19
2. ਆਹਾਬ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾ ਅੰਤ — 9:1-11:21
3. ਯਹੋਆਸ਼ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ — 12:1-17:41
4. ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ — 18:1-25:30
ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
ਅਹਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਆਬ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ
ਿਗਆ। 2 ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਜਾਲੀਦਾਰ ਤਾਕੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਪੈ
ਿਗਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ-ਜ਼ਬੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, “ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ
ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ?” 3 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ
ਿਤਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉੱਠ ਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹ, “ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ-ਜ਼ਬੂਬ ਤੋਂ
ਪੁੱਛਣ ਚੱਲੇ ਹੋ? 4 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਜਸ ਿਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਿਪਆ ਹੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਂਗਾ ਸਗੋਂ ਤੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ।” ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਤੁਰ ਿਪਆ। 5 ਜਦ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ
ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ
ਮੁੜ ਆਏ?” 6 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ
ਤੂੰ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ-ਜ਼ਬੂਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈਂ?”
1
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ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਿਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਿਪਆ ਹੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਂਗਾ
ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ। 7 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? 8 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਇੱਕ ਜੱਤ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀ
ਪੇਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ।” ਤਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਉਹ ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ
ਿਤਸ਼ਬੀ ਹੈ।” 9 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਤਦ ਉਹ
ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਿਟੱਲੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ
ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦ,ੇ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਤਰ ਆ।” 10 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ
ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਦ
ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 11 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦ,ੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
ਛੇਤੀ ਉਤਰ ਆ। 12 ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੇ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ
ਪੰਜਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 13 ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਫੇਰ ਤੀਸਰੇ ਪੰਜਾਹ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਹਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਨੇ ੜੇ
ਿਗਆ ਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਏ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਪੰਜਾਹਾਂ
ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ। 14 ਵੇਖ,
ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੋਵੇ।” 15 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰ।”
ਤਦ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਉਤਰ ਿਗਆ। 16 ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੂੰ ਜੋ ਅਕਰੋਨ
ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ-ਜ਼ਬੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ, ਕੀ
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲੋਂ
ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕੇਂ? ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਿਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਿਪਆ ਹੈਂ, ਉਸ
ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਂਗਾ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ।” 17 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਿਖਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਸਾਲ ਯਹੋਰਾਮ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 18 ਹੁਣ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ
ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ?

2

ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ
1 ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼
ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਿਗਲਗਾਲ ਤੋਂ
ਚੱਿਲਆ। 2 ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇੱਥੇ
ਠਿਹਰ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਤਏਲ ਤੱਕ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।”
ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ
ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ!” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ
ਗਏ। 3 ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ?” ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
“ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹੋ।” 4 ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਿਹਰ ਜਾਈਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਰੀਹੋ
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ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ
ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ!” ਸੋ ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਆਏ।
5 ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ
ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਜ
ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ?” ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ
ਪਤਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹੋ।” 6 ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ
ਠਿਹਰ ਜਾਈਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ।” ਸੋ ਓਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ। 7 ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਜਣੇ ਆਏ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਜਾ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੇ। 8 ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲਈ, ਉਹ ਨੂੰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਪਾਟ ਕੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਿਗਆ, ਤਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। 9 ਿਫਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਪਾਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ
ਕਰਾਂ?” ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੋਿਲਆ, “ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਿਹੱਸਾ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ!” 10 ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਔਖੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖੇਂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਤਾਂ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ
ਅਗਨ ਰੱਥ ਤੇ ਅਗਨ ਘੋੜੇ ਿਦੱਸੇ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ।
12 ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਿਦੱਤੀ ਬੋਿਲਆ, “ਹੇ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ! ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰਥੀ!”
ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋ ਿਹੱਸੇ ਕੀਤੇ। 13 ਉਸ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਵੀ
ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਿਡੱਗੀ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਯਰਦਨ ਦੇ
ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ। 14 ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਦੜੀ ਿਜਹੜੀ ਏਲੀਯਾਹ
ਉੱਤੋਂ ਿਡੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?” ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਟ ਕੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ। 15 ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ
ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਬੋਲੇ, “ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਠਿਹਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ।” ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁੱਕ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 16 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ,
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਸੂਰਬੀਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਕਸੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਹੋਵੇ?” ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੇਜੋ।” 17 ਪਰ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਭੇਜ ਿਦਓ।” ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੇ ਤੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਉਸ ਦੀ
ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਲੱਿਭਆ। 18 ਜਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਏ, ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਹੀ ਠਿਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਨਾ ਜਾਇਓ।”
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ,ੋ ਇਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਕੰਨੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਾਬ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਿਜਹੀ ਹੈ।” 20 ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਮੈਨੂੰ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਂਡਾ ਿਲਆ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੂ ਣ ਪਾ ਿਦਓ।”
ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ। 21 ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਕੋਲ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਲੂ ਣ ਪਾ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੌਤ
ਜਾਂ ਬੰਜਰਪਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।” 22 ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ
19 ਉਸ
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ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੈ। 23 ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ
ਮਖ਼ੌਲ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਚਿੜਹ੍ਆ ਜਾ ਗੰਜੇ ਿਸਰ ਵਾਿਲਆ
ਚਿੜਹ੍ਆ ਜਾ ਗੰਜੇ ਿਸਰ ਵਾਿਲਆ।” 24 ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਿਰੱਛਣੀਆਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਬਆਲੀ ਮੁੰਿਡਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਛੱਿਡਆ। 25 ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ
ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਰਾਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਾਲ
ਅਹਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 2 ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ
ਮਾਂ ਿਪਉ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ
ਦੇ ਿਪਉ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੱਢ ਛੱਿਡਆ। 3 ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਨਬਾਟ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ
ਕਰਾਏ ਸੀ, ਿਚੰਬਿੜਆ ਿਰਹਾ ਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ।
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ਮੋਆਬ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਮੋਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੇਿਲਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਭੇਡੂਆਂ ਦੀ ਉੱਨ
ਿਦੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 5 ਜਦੋਂ ਅਹਾਬ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਮੋਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਿਗਆ। 6 ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਰਾਮ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕੀਤੀ। 7 ਉਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਮੋਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੀ
ਤੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂਗਾ? ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇਰੇ ਘੋਿੜਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ।” 8 ਉਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਿਕਹੜੇ ਪਾਿਸਓਂ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੀਏ?” ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਅਦੋਮ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵੱਲੋਂ।” 9 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ,
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਿਕਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾਏ, ਹਾਏ! ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ
ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ।”
11 ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ? ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਾਫਾਟ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਿਜਹੜਾ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। 12 ਤਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।” ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਤੇ
ਅਦੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। 13 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਪਉ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ।” ਪਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਆਬ
ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾ ਦੇਵ।ੇ ” 14 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੋਿਲਆ, “ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਿਜਉਂਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਿਲਹਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ
ਿਨਗਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ।” 15 ਪਰ ਹੁਣ ਿਕਸੇ
ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 16 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
4
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ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਟੋਏ ਹੀ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਿਦਓ।
17 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਵਾ ਨੂੰ
ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਮੀਂਹ ਨੂੰ , ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘਾਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ। 18 ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
19 ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸ਼ਿਹਰ ਢਾਹ
ਛੱਡੋਗੇ, ਹਰ ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਪੂਰ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਿਵਗਾੜ ਿਦਓਗੇ।
20 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ
ਅਦੋਮ ਦੇ ਪਾਿਸਓਂ ਪਾਣੀ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਭਰ ਗਈ। 21 ਜਦ ਸਾਰੇ ਮੋਆਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ
ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ
ਗਏ। 22 ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੋਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਲਹੂ ਵਾਂਗੂੰ
ਿਦਸਦਾ ਸੀ। 23 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲੇ, “ਇਹ ਤਾਂ ਲਹੂ ਹੈ ਰਾਜਾ ਨਾਸ
ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ
ਹੈ। ਹੇ ਮੋਆਬ, ਹੁਣ ਲੁ ੱਟ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਓ।” 24 ਜਦ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਆਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਨੱਠ ਤੁਰ।ੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮੋਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 25 ਉਨਾਂ ਨੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਿਟਆ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਿਦੱਤ,ੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਕੀਰ-ਹਰਾਸਥ ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਗੋਪੀਆ ਚਲਾਉਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਿਰਆ। 26 ਜਦੋਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤਲਵਾਰ
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ ਿਕ ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਕੋਲ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 27 ਤਦ ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਕਰੋਪ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ।

4
ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ
1 ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ
ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹੈਂ ਿਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੈਣਦਾਰ ਮੇਰੇ
ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ।
2 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ?” ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।” 3 ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਤੂੰ
ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ
ਨਾ ਹੋਣ। 4 ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਲਈ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੀਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਪਾਈ
ਜਾਵੀਂ। ਿਜਹੜਾ ਭਰ ਜਾਏ ਉਹ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ।” 5 ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਅੱਿਗਓਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬੂਹਾ ਬੰਦ
ਕਰ ਿਲਆ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ।
6 ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਂਡਾ ਿਲਆ।” ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੋਰ ਤਾਂ
ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। 7 ਤਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਜਾ ਕੇ
ਤੇਲ ਵੇਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ
ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਰਓ।”
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ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਨੇਮ ਦੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਧਨੀ ਔਰਤ
8 ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸ਼ੂਨੇਮ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਹੋ
ਕੇ ਲੰਿਘਆ, ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤਵੰਤੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ
ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ
ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਉੱਧਰੇ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 9 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਿਸਓਂ
ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 10 ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਚੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਮੰਜਾ, ਇੱਕ ਮੇਜ਼, ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹ ਸਕੇਗਾ।”
11 ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਉੱਧਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਿਟਆ। 12 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ
ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦ,” ਤਦ ਉਹ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋ ਗਈ। 13 ਉਸ ਨੇ
ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਵੇਖ ਤੂੰ ਜੋ ਐਨੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ
ਜਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਮੈਂ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦੀ ਹਾਂ।” 14 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅੱਗੋਂ ਗੇਹਾਜੀ ਬੋਿਲਆ, “ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪਤੀ ਿਬਰਧ ਹੈ।”
15 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਦ।” ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਤੇ
ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਆ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਈ। 16 ਤਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਇਸੇ
ਰੁੱਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜਹ੍ੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਹ ਬੋਲੀ,
“ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਝੂਠ
ਨਾ ਬੋਲ।” 17 ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਅਲੀਸ਼ਾ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਸੇ ਰੁੱਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਨੇ ੜਹ੍ੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ।
18 ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ
ਕੋਲ ਵਾਿਢਆਂ ਵੱਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 19 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ
ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਿਸਰ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਿਸਰ!” ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ
ਜਾ।” 20 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਲੈ
ਿਗਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਗੋਿਡਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ, ਫੇਰ
ਮਰ ਿਗਆ। 21 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ
ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਿਲਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ
ਗਈ। 22 ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਜੁਆਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ
ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂ।” 23 ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਅੱਜ
ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਂ, ਨਾ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ ਸਬਤ?” ਪਰ
ਉਹ ਬੋਲੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 24 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਗਧੀ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ
ਕੱਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੱਕ ਲੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ। ਜਦ
ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀ ਹੱਕਣ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਾ
ਕਰੀਂ।” 25 ਸੋ ਉਹ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਕਰਮਲ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ
ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਓਹ
ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਹੈ।” 26 ਤੂੰ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ
ਿਕ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈਂ? ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਰਾਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਬਾਲਕ
ਰਾਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਹੈ।” 27 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ
ਲਏ ਅਤੇ ਗੇਹਾਜੀ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਨੂੰ ਰਿਹਣ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ
ਮਨ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁ ਕਾਇਆ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਆ।” 28 ਤਦ ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ
ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਿਗਆ ਸੀ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਨੂੰ
ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੀਂ?” 29 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣਾ ਲੱਕ
ਬੰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਫੜ।
ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਨਾਮ ਨਾ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਜੇ
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ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਨਾਮ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਫੇਰ
ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਠੀ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ।” 30 ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ
ਬੋਲੀ, “ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਛੱਡਾਂਗੀ।” ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਿਪਆ। 31 ਗੇਹਾਜੀ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਰ ਿਗਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਰੱਖੀ ਪਰ
ਨਾ ਅਵਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਸੁਰਤ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਿਗਆ। 32 ਜਦੋਂ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਵੇਖੋ ਬਾਲਕ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ
ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਸੀ। 33 ਉਹ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
34 ਤਦ ਉਹ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਬਾਲਕ ਉੱਤੇ ਲੇ ਟ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸਰ ਿਗਆ ਤਦ
ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਨੱਘਾ ਹੋ ਿਗਆ। 35 ਫੇਰ ਉਹ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਟਿਹਿਲਆ ਤਦ ਉਹ ਚੜਹ੍ ਕੇ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸਰ ਿਗਆ ਤੇ ਬਾਲਕ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੱਿਕਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ
ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। 36 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈ।” ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ।” 37 ਤਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਡੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਨਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਗਈ।
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ
ਮੁਿੜਆ, ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਸੀ ਅਤੇ
ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਦੇਗ ਚੜਹ੍ਾ ਦੇ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ
ਭਾਜੀ ਉਬਾਲ।” 39 ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਭਾਜੀ ਲੈਣ ਿਗਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਵੇਲ ਲੱਭੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ
ਜੰਗਲੀ ਕੱਦੂ ਤੋੜ ਕੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆ ਿਗਆ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਫਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। 40 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਉਹ ਚੀਕ ਉੱਠੇ ਿਕ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਜਨ, ਦੇਗ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ! ਅਤੇ ਉਹ ਖਾ ਨਾ ਸਕੇ। 41 ਪਰ ਉਹ
ਬੋਿਲਆ, “ਆਟਾ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ,”
ਤਦ ਆਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਖਾਣ ਅਤੇ ਦੇਗ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੀ। 42 ਬਆਲ-ਸ਼ਲੀਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੌਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਰੋਟੀਆਂ
ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹਰੇ-ਹਰੇ ਿਸੱਟੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ। ਉਹ
ਬੋਿਲਆ, “ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਖਾਣ।” 43 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸੌ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ
ਹਾਂ?” ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਖਾਣ।” ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡਣਗੇ। 44 ਸੋ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
38 ਫੇਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ

5
ਨਅਮਾਨ ਕੋੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
1 ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਅਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋੜਹ੍ੀ ਸੀ। 2 ਅਰਾਮੀ ਜੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਿਨੱਕਲੇ ਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ
ਲੈ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਨਅਮਾਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
3 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ
ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਕੋੜਹ੍ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ।” 4 ਿਕਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ
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ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਦੀ
ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ ਹੈ। 5 ਤਦ ਨਅਮਾਨ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਭੇਜਾਂਗਾ।” ਸੋ ਉਹ ਤੁਰ ਿਪਆ ਤੇ ਦਸ ਤੋੜੇ ਚਾਂਦੀ, ਛੇ
ਹਜ਼ਾਰ ਿਮਸਕਾਲ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਦਸ ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ।
6 ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿਚੱਠੀ ਿਲਆਇਆ ਿਜਸ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ,ੇ
ਤਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਅਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋੜਹ੍ ਤੋਂ ਚੰਿਗਆ ਕਰ ਦੇਵ।ੇਂ 7 ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਉਹ ਿਚੱਠੀ ਪੜਹ੍ੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਰਾਂ ਜਾਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੋੜਹ੍ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ?
ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ।” 8 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਿਕਉਂ ਪਾੜੇ ਹਨ? ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਹੈ। 9 ਸੋ ਨਅਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ। 10 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ
ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਜਾ ਤੇ
ਯਰਦਨ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋੜਹ੍ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। 11 ਪਰ ਨਅਮਾਨ ੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਉਸ ਕੋੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋੜਹ੍ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਕਰੇਗਾ। 12 ਕੀ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਬਾਨਾਹ ਤੇ ਫਰਫਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ?” ਸੋ ਉਹ ਮੁਿੜਆ
ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 13 ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ੜੇ ਆਏ ਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ, ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਉਸ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਨਹਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਿਕੰਨਾਂ ਵਧ ਕੇ
ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” 14 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਕਿਹਣ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੇ ਯਰਦਨ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਸੱਤ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ
ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਦੀ ਦੇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ
ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ। 15 ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਜਨ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਿਲਆ,
“ਵੇਖ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਕ
ਭੇਂਟ ਕਬੂਲ ਕਰ।” 16 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸਹੁੰ ਿਜਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।” ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਿਫਰ ਵੀ
ਉਸ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ। 17 ਤਦ ਨਅਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ
ਨੂੰ ਦੋ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿਮੱਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ
ਸੇਵਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ
ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਤੇ ਨਾ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵੇਗਾ। 18 ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਰੰਮੋਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਢਾਸਣਾ ਲਾਵੇ ਤੇ
ਮੈਂ ਿਰੰਮੋਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੀਸ ਿਨਵਾਂਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਰੰਮੋਨ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਸੀਸ ਿਨਵਾਂਵਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਾਫ਼
ਕਰੇ।” 19 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਰਿਹ।” ਪਰ
ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 20 ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ
ਨੇ ਨਅਮਾਨ ਅਰਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲੈ
ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਹ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ।” 21 ਤਾਂ ਗੇਹਾਜੀ
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ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਅਮਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਿਗਆ। ਜਦ ਨਅਮਾਨ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, “ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ?” 22 ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਜੁਆਨ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋੜਾ
ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਬਸਤਰ ਦੇ।” 23 ਨਅਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਦੋ ਤੋੜੇ ਲੈ।” ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਥੈਲੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਦੋ ਤੋੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਬਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੰਨ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨੌ ਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। 24 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਿਟੱਲੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਚੱਲੇ
ਗਏ। 25 ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਗੇਹਾਜੀ ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈਂ?” ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ
ਿਗਆ।” 26 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਉੱਤੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਚਾਂਦੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਸਤਰ, ਜ਼ੈਤੂਨ, ਬਾਗ਼ਾਂ, ਅੰਗੂਰੀ
ਬਾਗ਼ਾਂ, ਇੱਜੜਾਂ, ਵੱਗਾਂ, ਦਾਸ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹੋ ਸਮਾਂ
ਹੈ? 27 ਇਸ ਲਈ ਨਅਮਾਨ ਦਾ ਕੋੜਹ੍ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਿਚੱਟਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਚਲਾ ਿਗਆ।”
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ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੈਰਨਾ
1 ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਇਹ ਥਾਂ
ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। 2 ਤੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਯਰਦਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਿਕ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਬੱਲੀ ਿਲਆਵੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਈਏ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ
ਸਕੀਏ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਾਓ। 3 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ। 4 ਅਲੀਸ਼ਾ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਯਰਦਨ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ। 5 ਤਦ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਟਾਹਣਾ ਵੱਢਿਦਆਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਣੀ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਹਾਏ ਮੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਿਲਆਂਦੀ ਸੀ। 6 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਜਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਿਡੱਿਗਆ?” ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ
ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਪਾ
ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਲੋਹਾ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 7 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਨੂੰ
ਚੁੱਕ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ।”
ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾਂ
ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ
ਿਕੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। 9 ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ
ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘੀ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉੱਧਰ ਅਰਾਮੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ,
ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ। 11 ਤਦ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਨ ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਵੱਲ ਹੈ?” 12 ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।” 13 ਤਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਜਾ
ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਿਫਰ ਉਹ
8
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ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦੋਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। 14 ਸੋ ਉਹ ਨੇ
ਘੋਿੜਆਂ, ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ। 15 ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਜਨ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਇੱਕ ਫੌਜ ਨੇ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਰੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ!
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? 16 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਵੱਲ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ।” 17 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ
ਿਕ ਉਹ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ
ਪਰਬਤ ਅਗਨ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਰੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
18 ਜਦ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਨੀ ਕਰ ਦੇ।
ਉਸ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਿਨਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
19 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ
ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ।” ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਓ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ
ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ। 20 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਵੜੇ ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖਣ। ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਖੋਲ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਹਾਂ। 21 ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ? ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਰਾਂ? 22 ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀਂ। ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਧਣੁੱਖ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਂਗਾ? ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਿਕ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। 23 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਲਈ ਵੱਡਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਦਲ ਫੇਰ ਕਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਏ।
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
ਪਰ ਇਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ। 25 ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਪੈ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਘੇਰੀਂ ਰੱਿਖਆ, ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਗਧੇ ਦਾ
ਿਸਰ ਅੱਸੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਿਵੱਠ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸੇਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ
ਿਵਕਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 26 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ
ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਬਚਾ ਲਓ। 27 ਉਸ
ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕੱਥੋਂ
ਬਚਾਵਾਂ? ਕੀ ਖਲਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਾਖ ਦੇ ਚੁਬੱਚੇ ਤੋਂ?” 28 ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ?” ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀਆਂ। 29 ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਖਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਲੁ ਕਾ ਿਲਆ।” 30 ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ
ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਦਆਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਟਾਟ ਹੈ। 31 ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਿਸਰ ਉਹ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ
ਰਿਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ
ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਕਰੇ। 32 ਜਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਉਸ
24
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ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਖੂਨੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ? ਵੇਖ,ੋ
ਜਦ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਰੋਕੀ ਰੱਿਖਓ। ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼?
ਨਹੀਂ? 33 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ
ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਿਕਉਂ ਕਰਾਂ?
1

7

ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ।ੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਅਿਜਹਾ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੱਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ
ਫਾਟਕ ਤੇ ਦਸ ਸੇਰ ਮੈਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਵੀਹ ਸੇਰ ਜੌਂ ਇੱਕ
ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 2 ਤਦ ਉਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਿਜਹ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰਾਜਾ
ਢਾਸਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤਦ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇਂਗਾ।
ਅਰਾਮੀ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ
ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਾਰ ਕੋੜਹ੍ੀ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਿਕਉਂ ਮਰੀਏ?” 4 ਜੇ ਅਸੀਂ
ਆਖੀਏ ਿਕ ਚੱਲੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ ਿਕਉਂਿਕ
ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਮਰਾਂਗ।ੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਈਏ, ਜੇ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। 5 ਤਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਾਮੀਆਂ
ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ
ਬਾਹਰਲੀ ਹੱਦ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਅਰਾਮੀਆਂ
ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੱਥਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਘੋਿੜਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ
ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਣ
ਲੱਗੇ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਹੱਤੀਆਂ ਦੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ। 7 ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਤੁਰੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਅਰਥਾਤ ਡੇਰੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ।ੇ 8 ਜਦ
ਉਹ ਕੋੜਹ੍ੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ
ਜਾ ਕੇ ਲੁ ਕਾ ਰੱਖੇ, ਿਫਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ
ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁ ਕਾ ਿਦੱਤਾ। 9 ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਖੁਸ਼ੀ
ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ
ਹੋਣ ਤੱਕ ਠਿਹਰੇ ਰਹੀਏ ਤਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਆਵੇਗੀ, ਹੁਣ
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸੀਏ। 10 ਤਦ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੜੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਸੀ,
ਨਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਗਧੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੰਬੂ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਨ। 11 ਤਦ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ। 12 ਤਦ ਰਾਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਰਾਮੀਆਂ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਕਣ
ਲਈ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ,
ਤਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਆ ਵੜਨਗੇ। 13 ਤਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘੋਿੜਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
3 ਹੁਣ

2 ਰਾਿਜਆਂ 8:8

ਬਾਕੀ ਹਨ, ਲੋਕ ਪੰਜ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ
(ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਬਚ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜਾ
ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ) 14 ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰੱਥ ਤੇ ਘੋੜੇ ਲਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੇਿਜਆ ਤੇ ਆਿਖਆ,
ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ। 15 ਤਦ ਉਹ ਯਰਦਨ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਵੇਖ,ੋ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਕੱਪਿੜਆਂ ਤੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ,
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ। 16 ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਜਾ ਕੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੁ ੱਿਟਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਸ ਸੇਰ ਅਤੇ ਜੌਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ
ਵੀਹ ਸੇਰ ਹੋ ਗਏ। 17 ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ
ਉਹ ਢਾਸਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਾਟਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਮੱਿਧਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਰ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ,
ਜਦ ਰਾਜਾ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। 18 ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਜੌਂ ਇੱਕ
ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀਹ ਸੇਰ ਅਤੇ ਮੈਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਸ ਸੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਤਵੇਂ
ਹੀ ਹੋਇਆ। 19 ਉਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਵੇਖ, ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ
ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ,
ਵੇਖ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਪਰ
ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇਂਗਾ। 20 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ
ਿਮੱਿਧਆ ਿਗਆ ਤੇ ਮਰ ਿਗਆ।
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ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ
ਿਕਤੇ ਤੂੰ ਵੱਸ ਸਕੇਂ ਉੱਥੇ ਵੱਸ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ। 2 ਤਦ ਉਸ
ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਕਿਹਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਸੱਤ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੱਸੀ। 3 ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ
ਲਈ ਗਈ। 4 ਤਦ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੇਹਾਜੀ ਨਾਲ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ
ਿਜਹੜੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। 5 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਜਦ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ
ਜੁਆਿਲਆ, ਤਦ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਔਰਤ ਿਜਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਿਜ਼ੰਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ
ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਤਦ ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ
ਰਾਜਾ! ਇਹ ਓਹੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਹ
ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤਾ। 6 ਜਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ। ਇਸ ਲਈ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ ਛੱਿਡਆ, ਉਸ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖੇਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ।”
1 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ

ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਾਮ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਬਨ-ਹਦਦ ਿਬਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ। 8 ਰਾਜਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਏਲ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਜਨ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ,
7 ਤਦ
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“ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ?” 9 ਤਦ ਹਜ਼ਾਏਲ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੀ ਹਰ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ
ਚਾਲੀਆਂ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ
ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ? 10 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਖ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਨ ਰੋ ਿਪਆ। 12 ਤਦ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਿਕਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਉਸ ਬਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇਂਗਾ।
ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਕਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇਂਗਾ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਟਕਾ-ਪਟਕਾ ਕੇ ਟੋਟ-ੇ
ਟੋਟੇ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸੁੱਟੇਂਗਾ।
13 ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਕੁੱਤੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ
ਹੀ ਕੀ ਿਕ ਉਹ ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਂਗਾ।
14 ਫੇਰ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ ਆ
ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ?”
ਤਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ।
15 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲਈ ਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਭਉਂ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੋਰਾਮ
2 ਇਤ 21:1-20
16 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਜਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
17 ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਹ ਬੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 18 ਅਤੇ ਉਹ ਅਹਾਬ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਹਾਬ ਦੀ ਧੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ। 19 ਫੇਰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ
ਚਾਿਹਆ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਿਰਸ ਿਦਆਂਗਾ। 20 ਉਸ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਦੋਮੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾਈ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਲਆ। 21 ਤਦ ਯੋਰਾਮ ਸੇਈਰ ਨੂੰ
ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਥ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਦੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਘੇਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ
ਗਏ। 22 ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦੋਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾਈ
ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਲਬਨਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ
ਿਗਆ। 23 ਯੋਰਾਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਨੇ
ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? 24 ਯੋਰਾਮ ਮਰ ਕੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
2 ਇਤ 22:1-6
25 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 26 ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਬਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ
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ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਥਲਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਆਮਰੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 27 ਉਹ ਵੀ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ
ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆ, ਉਹ ਨੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ।
28 ਉਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ
ਨੇ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ। 29 ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਯੋਰਾਮ ਮੁੜ ਿਗਆ ਿਕ
ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਿਜਹੜੇ ਅਰਾਮ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਸੀ।

9
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਯੇਹੂ ਦਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ

ਜਾਣਾ
1 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨ, ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਅਤੇ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਜਾ। 2 ਜਦ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦ ਿਨਮਸ਼ੀ
ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ
ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਜਾਈਂ। 3 ਫੇਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦੇਈਂ ਅਤੇ
ਆਖੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਦ ਤੂੰ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਈਂ ਅਤੇ ਨਾ
ਠਿਹਰੀਂ। 4 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੁਆਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜੁਆਨ ਨਬੀ
ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਿਗਆ। 5 ਜਦ ਉਹ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਫੌਜ
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸਰਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੇਹੂ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਲਈ। 6 ਤਦ ਉਹ
ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਡੋਲ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਅਹਾਬ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਂ ਤਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਭ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਈਜ਼ਬਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਲਵਾਂ। 8 ਅਹਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਹਾਬ
ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ , ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ
ਅਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੱਟ ਿਦਆਂਗਾ। 9 ਮੈਂ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਬਾਟ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ
ਘਰ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। 10 ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ
ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੇਰ
ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਭੱਜ ਿਗਆ। 11 ਤਦ ਯੇਹੂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ
ਨੌ ਕਰਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੁੱਖ
ਤਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਵਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
12 ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ,
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅਿਜਹਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ। 13 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਨਾਂ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਿਵਛਾਏ ਅਤੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯੇਹੂ ਰਾਜਾ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਰਾਮ ਦਾ ਕਤਲ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਨਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੇ
ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਰਾਜਦੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ
14
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ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੋਰਾਮ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। 15 ਪਰ ਯੋਰਾਮ ਰਾਜਾ ਮੁੜ ਿਗਆ ਸੀ
ਿਕ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਿਜਹੜੇ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਿਦਆਂ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੱਗੇ
ਸਨ। ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਚਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਨੂੰ
ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਿਲਜਾਵੇ। 16 ਅਤੇ ਯੇਹੂ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਨੂੰ
ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯੋਰਾਮ ਉੱਥੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
17 ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਪਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ
ਨੇ ਯੇਹੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ। ਯੋਰਾਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਘੱਲ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, “ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ?”
18 ਿਫਰ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ,
ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ?” ਅਤੇ ਯੇਹੂ ਬੋਿਲਆ, “ਤੈਨੂੰ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ।” ਪਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਿਗਆ ਪਰ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਮੁਿੜਆ।
19 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ?” ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੀ? ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ।” 20 ਤਦ ਪਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਦੱਿਸਆ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਿਗਆ ਪਰ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਮੁਿੜਆ
ਅਤੇ ਹੱਕਣਾ ਿਨਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਦੇ ਹੱਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21 ਤਦ ਯੋਰਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਜੋੜ ਦੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਰੱਥ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਯੋਰਾਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ
ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਗਏ ਅਤੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ
ਨਾਬੋਥ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾ ਿਮਲੇ। 22 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਜਦ ਯੋਰਾਮ ਨੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਬੋਿਲਆ, “ਯੇਹੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ?”
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀਆਂ ਿਵਭਚਾਰੀਆਂ
ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਦ
ਤੱਕ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ? 23 ਤਦ ਯੋਰਾਮ ਨੇ ਵਾਗਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਅਤੇ
ਭੱਜ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਧੋਖਾ
ਹੈ! ਭੱਜ। 24 ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਣੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਖੱਿਚਆ ਅਤੇ
ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮਾਿਰਆ, ਤੀਰ ਉਹ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੋ ਕੇ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਡੱਗ ਿਪਆ।
25 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਿਬਦਕਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ ਨਾਬੋਥ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਚੇਤੇ ਕਰ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਹਾਬ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ
ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। 26 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਹੀ ਨਾਬੋਥ ਦਾ ਲਹੂ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ
ਇਸ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਸੁੱਟ
ਦੇ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਕਤਲ
ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਬਾਗ਼
ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੱਿਜਆ, ਪਰ ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ, ਉਸ
ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਤਦ ਉਹ ਵੀ ਿਯਬਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਰ
ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਤੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਿਗੱਦੋ ਤੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਰ
ਿਗਆ। 28 ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਨੌ ਕਰ ਉਹ ਨੂੰ ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ। 29 ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਗਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ।
27 ਜਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੇ
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ਰਾਣੀ ਈਜ਼ਬਲ ਦਾ ਕਤਲ
ਜਦ ਯੇਹੂ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਵਿੜਆ ਅਤੇ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਇਹ
ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਿਸੰਗਾਰ ਕੇ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। 31 ਜਦ
ਯੇਹੂ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ, ਹੇ ਿਜ਼ਮਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ
ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਹਨ? 32 ਉਸ ਨੇ ਿਖੜਕੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ? ਅਤੇ ਦੋ ਿਤੰਨ ਖੋਿਜ਼ਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। 33 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ
ਿਦਓ। ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਿਛੱਟੇ
ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲਤਾੜ
ਛੱਿਡਆ। 34 ਤਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਸਰਾਪੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਬ ਿਦਓ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। 35 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ
ਗਏ ਪਰ ਖੋਪੜੀ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਿਮਿਲਆ। 36 ਤਦ ਉਹ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਹ
ਬਚਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਏਲੀਯਾਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਕੁੱਤੇ ਈਜ਼ਬਲ
ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਗੇ। 37 ਅਤੇ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਲੋਥ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ
ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਖਾਦ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਹ ਨਾ ਸਕੇ
ਿਕ ਇਹ ਈਜ਼ਬਲ ਹੈ।
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ਅਹਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਸ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਅਹਾਬ ਦੇ ਸੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਯੇਹੂ ਨੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪੱਤਰੀਆਂ ਿਲਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ।
2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਥ, ਘੋੜੇ, ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਹਿਥਆਰ
ਵੀ ਹਨ। 3 ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਲਾਇਕ ਨੂੰ
ਚੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਿਬਠਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰੋ। 4 ਤਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ
ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖ,ੋ ਦੋ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵਾਂਗ?ੇ 5 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ
ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਤੇ
ਪਾਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰੋ। 6 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਿਲਿਖਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਿਸਰ ਲਾਹ
ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕੱਲ ਇਸੇ ਕੁਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਓ।
ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਸੱਤਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਸਨ, ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਉਨਾਂ ਮਹਾਂ
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। 7 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਜਦ ਿਚੱਠੀ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ
ਸੱਤਰਾਂ ਜਿਣਆਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਨੂੰ
ਟੋਕਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।
8 ਤਦ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਿਲਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੋ
ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। 9 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ। ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ ਪਰ ਇਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ? 10 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਜੋ
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ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਿਕ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ
ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ
ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ। 11 ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਨੂੰ ਜੋ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਿਰਹਾ।
ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਉਹ ਅਯਾਲੀਆਂ
ਦੀ ਉੱਨ ਕਤਰਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 13 ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਿਮਲ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ
ਬੋਿਲਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਭਰਾ
ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ
ਚੱਲੇ ਹਾਂ। 14 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਫੜ ਲਵੋ। ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਬਆਲੀ ਆਦਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਉੱਨ ਕਤਰਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਟੋਏ ਕੋਲ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਛੱਿਡਆ।
12 ਤਦ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ

ਅਹਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ
ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਨਾਦਾਬ
ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਰਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਠੀਕ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ
ਮਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਯਹੋਨਾਦਾਬ ਬੋਿਲਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਿਬਠਾ ਿਲਆ
16 ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋਸ਼
ਨੂੰ ਵੇਖ। ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ।
17 ਜਦ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਦ ਅਹਾਬ ਦੇ ਿਜੰਨੇ ਬਚੇਖੁਚੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਛੱਿਡਆ।
15 ਫੇਰ

ਬਆਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ
ਯੇਹੂ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਅਹਾਬ ਨੇ ਬਆਲ ਦੀ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ, ਯੇਹੂ
ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ। 19 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਆਲ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ, ਸਾਿਰਆਂ ਉਪਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਿਲਆਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਆਲ
ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਜੀਉਂਦਾ ਨਾ ਬਚੇਗਾ। ਪਰ ਯੇਹੂ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 20 ਯੇਹੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਬਆਲ
ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਦੀ
ਕੀਤੀ। 21 ਯੇਹੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ
ਬਆਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਸਕ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਾ
ਿਰਹਾ ਿਜਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ
ਗਏ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਭਰ ਿਗਆ।
22 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਬਆਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ। 23 ਤਦ ਯੇਹੂ
ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਨਾਦਾਬ ਨਾਲ ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ
ਵੇਖੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਵਲ ਬਆਲ ਦੇ ਹੀ ਉਪਾਸਕ ਹੋਣ। 24 ਜਦ ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮ
ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਅੱਸੀ
ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ
ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਉਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
25 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾ ਚੁੱਿਕਆ
18 ਤਦ
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ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਯੇਹੂ ਨੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਵੜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਨੱਕਲ ਨਾ
ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ,
ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਗਏ। 26 ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਬਆਲ
ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। 27 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ
ਥੰਮਹ੍ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਪਖ਼ਾਨਾ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੈ। 28 ਇਸ ਤਰਾਂ ਯੇਹੂ
ਨੇ ਬਆਲ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ। 29 ਤਦ ਵੀ ਨਬਾਟ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ
ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਯੇਹੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ
ਵੱਿਛਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸਨ। 30 ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ
ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਾਬ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।
31 ਪਰ ਯੇਹੂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ
ਸਨ। 32 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗਾ
ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ
ਮਾਿਰਆ। 33 ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਗਾਦੀਆਂ ਤੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਤੇ ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਜੋ ਅਰਨਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ।
34 ਯੇਹੂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? 35 ਯੇਹੂ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਦੱਿਬਆ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
36 ਉਹ ਸਮਾਂ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯੇਹੂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਠਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ।

11
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਥਲਯਾਹ
2 ਇਤ 22:10-23:15
1 ਜਦ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। 2 ਪਰ ਯੋਰਾਮ ਰਾਜਾ ਦੀ ਧੀ ਯਹੋਸ਼ਬਾ ਨੇ ਜੋ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ
ਭੈਣ ਸੀ, ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬਚਾ ਿਲਆ। ਉਹ ਨੇ ਉਹ
ਦੀ ਦਾਈ ਸਮੇਤ ਅੱਗੋਂ ਅਿਜਹਾ ਲੁ ਕਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਨਾ
ਿਗਆ। 3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਲੁ ੱਿਕਆ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਅਥਲਯਾਹ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 4 ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਵੇਂ
ਸਾਲ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਇਆ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਵਖਾਇਆ। 5 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਸਬਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਉੱਤੇ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। 6 ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਸੂਰ ਨਾਮਕ ਫਾਟਕ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਲ ਉੱਤੇ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣਾ। 7 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੋ ਜੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਿਜਹੜੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਾ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਰਿਹ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। 8 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ
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ਘੇਰੀਂ ਰੱਿਖਓ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਉਹ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਂਿਦਆਂ ਜਾਂਿਦਆਂ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ। 9 ਤਦ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਸਨ, ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਆਏ। 10 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਰਛੇ ਅਤੇ ਢਾਲਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸਨ
ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ। 11 ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ
ਹਿਥਆਰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ। 12 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਿਲਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਿਦੱਤਾ
ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਸਹ
ਕੀਤਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਰਾਜਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ!।”
13 ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਸੁਿਣਆ ਤਦ ਉਹ
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਈ। 14 ਜਦ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਥੰਮਹ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਤੇ
ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਿਦੱਤੀ ਬੋਲੀ, ਗਦਰ ਵੇ ਗਦਰ! 15 ਤਦ
ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ,
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰੋਂ
ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। 16 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਗਈ, ਿਜਸ ਰਾਹ ਘੋੜੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਗਈ।
ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ
2 ਇਤ 23:16-21
17 ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ
ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ। 18 ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਬਆਲ
ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮੱਤਾਨ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਠਿਹਰਾਏ 19 ਉਹ ਨੇ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਫਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ
ਹੋਇਆ। 20 ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਜਦ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਥਲਯਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਮਨ ਹੋ ਿਗਆ। 21 ਜਦ ਯੋਆਸ਼ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼
2 ਇਤ 24:1-16
1 ਯੇਹੂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਯਹੋਆਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਸਬਯਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਦੀ ਸੀ। 2 ਯਹੋਆਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਉਮਰ ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਉਹ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ,
ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ।
3 ਤਦ ਵੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਢਾਹੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋ ਕ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ
ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। 4 ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ
ਰੁਿਪਆ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਰਥਾਤ
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ਿਗਿਣਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਰੁਿਪਆ ਜੋ ਕੋਈ
ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ।
5 ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਪਿਹਚਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ ਉਨਾਂ ਟੁੱਟਾਂ-ਫੁੱਟਾਂ
ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ। 6 ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਆਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਤੇਈਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਨਾ ਕੀਤੀ। 7 ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਆਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਦੀ ਟੁੱਟਫੁੱਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਰੁਿਪਆ ਨਾ ਲਵੋ ਪਰ ਭਵਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਲਈ
ਦੇਵ।ੋ 8 ਇਸ ਲਈ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਚਾਂਦੀ ਲਵਾਂਗ,ੇ ਨਾ ਭਵਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਂਗ।ੇ
9 ਤਦ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਿਲਆ, ਉਹ ਦੇ ਢੱਕਣ ਿਵੱਚ
ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਟਕਾਇਆ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਜਾਜਕ ਜੋ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਿਪਆ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦੇ
ਸਨ। 10 ਜਦ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਿਪਆ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ ਤਦ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ
ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਸੀ, ਥੈਲੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਿਗਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 11 ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜੋ ਤੋਿਲਆ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰਖਾਣਾਂ ਦੇ
ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਸਨ, 12 ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ , ਪੱਥਰ ਕੱਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜ ਤੇ ਕੱਟੇ
ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਜੋ ਭਵਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ
ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 13 ਪਰ ਜੋ ਰੁਿਪਆ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਪਆਲੇ, ਗੁਲਤਰਾਸ਼, ਬਾਟੇ, ਤੁਰੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰਾਂ
ਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ
ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 15 ਿਜਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਿਪਆ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿਹਸਾਬ
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
16 ਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਿਪਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ
ਰੁਿਪਆ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ
ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 17 ਤਦ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਥ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ। ਤਦ ਹਜ਼ਾਏਲ
ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋਿੜਆ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੇ।
18 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ,
ਯਹੋਰਾਮ ਅਤੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾਂ
ਸੋਨਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ
ਤਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ। 19 ਯੋਆਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ
ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ
ਹੈ? 20 ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ
ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਿਮੱਲੋ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਸੱਲਾ ਦੀ ਢਲਾਣ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮਾਰ
ਛੱਿਡਆ। 21 ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਿਸ਼ਮਆਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਜਾਕਾਰ
ਅਤੇ ਸ਼ੋਮੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਜ਼ਾਬਾਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਿਰਆ
ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ ਉਸ
ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਹਾਜ਼
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਤੇਈਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੇਹੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ। 2 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ,
ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਛੱਿਡਆ। 3 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਹਦਦ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ। 4 ਤਦ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਮਨਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨੇ ਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਅਨੇ ਰ ਿਜਹੜਾ
ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਅਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਿਨੱਕਲ ਗਏ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗ
ਪਏ 6 ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉਨਾਂ ਪਾਪਾਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। 7 ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਦਸ ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਿਪਆਿਦਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਾ
ਛੱਿਡਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਮੱਧ-ਿਮੱਧ ਕੇ ਿਮੱਟੀ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 8 ਯਹੋਆਹਾਜ਼
ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ,
ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ
ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? 9 ਤਦ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ
ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼
10 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਂਤੀਵੇਂ ਸਾਲ
ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਸ਼ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 11 ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ। ਉਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ।
12 ਯੋਆਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲਿੜਆ, ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? 13 ਤਦ ਯੋਆਸ਼ ਮਰ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ
ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਯੋਆਸ਼ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ।
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ

14 ਿਫਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ

ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ! ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਥੀ। 15 ਤਦ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਧਣੁੱਖ ਤੇ ਤੀਰ ਲੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਧਣੁੱਖ ਤੇ ਤੀਰ ਲੈ ਲਏ। 16 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਧਣੁੱਖ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਫੇਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ
ਰੱਖੇ। 17 ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਖੋਲ, ਉਸ ਨੇ ਖੋਲੀ।
ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੀਰ ਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ। ਤਦ
ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਜੱਤ ਦਾ ਤੀਰ ਸਗੋਂ ਅਰਾਮ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅਫੇਕ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰੇਂਗਾ ਿਕ
ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸੋ
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ਉਸ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮਾਿਰਆ, ਤਦ ਠਿਹਰ ਿਗਆ।
19 ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਿਲਆ,
ਤੈਨੂੰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ
ਮਾਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਹੀ
ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰੇਂਗਾ। 20 ਅਲੀਸ਼ਾ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ। ਮੋਆਬੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆ
ਵੜੇ। 21 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਬਣ
ਨੂੰ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਦੇਿਖਆ। ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੂਿਹਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ।
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਯੁੱਧ
ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। 23 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਦਯਾਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ, ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਵੱਲ
ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 24 ਤਦ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਹਜ਼ਾਏਲ ਮਰ ਿਗਆ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨ-ਹਦਦ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 25 ਅਤੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਹਜ਼ਾਏਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨ-ਹਦਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਫੇਰ ਖੋਹ ਲਏ, ਜੋ ਉਹ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਿਤੰਨ
ਵਾਰੀ ਯੋਆਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ
ਮੁੜ ਲੈ ਿਲਆ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ
2 ਇਤ 25:1-24
1 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਮਸਯਾਹ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 2 ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਹ ਪੱਚੀ ਸਾਲ
ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨੱਤੀ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ
ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਅੱਦਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸੀ। 3 ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ। ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਯੋਆਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 4 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਢਾਿਹਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ
ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। 5 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਉਹ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਹੋ ਿਗਆ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਨਾਂ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ, ਜੋ
ਰਾਜਾ ਸੀ। 6 ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਨਾ
ਮਾਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਪਤਾ
ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਰ ਹਰੇਕ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 7 ਉਹ ਨੇ ਲੂ ਣ
ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਦੋਮੀ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਲਾ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ
ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕਥਏਲ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈ। 8 ਤਦ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਹੋਆਸ਼ ਦੇ
ਕੋਲ ਜੋ ਯੇਹੂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਹੁਣ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਵੇਖੀਏ। 9 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਨੇ
ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਿਦਆਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਲਬਾਨਨ
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ਿਵੱਚ ਸੀ, ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਨੂੰ ਿਮੱਧ ਛੱਿਡਆ। 10 ਤੂੰ
ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਘਮੰਡ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ
ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਘਮੰਡ ਕਰ। ਭਲਾ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਿਬਪਤਾ ਨੂੰ ਛੇੜੇਂ ਤੇ ਿਡੱਗੇਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਹੂਦਾਹ ਵੀ? 11 ਪਰ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਿਧਆਨ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ
ਦਾ ਹੈ, ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। 12 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਅੱਗੋਂ ਹਾਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਭੱਜਾ।
13 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ
ਨੂੰ ਜੋ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼
ਿਵੱਚ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵਿੜਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ
ਤੱਕ ਚਾਰ ਸੌ ਹੱਥ ਢਾਹ ਿਦੱਤੀ। 14 ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ
ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ, ਬੰਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ
ਮੁਿੜਆ। 15 ਯਹੋਆਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ
ਨਾਲ ਲਿੜਆ, ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? 16 ਯਹੋਆਸ਼ ਮਰ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਦੀ ਮੌਤ
2 ਇਤ 25:25-28
17 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਸ਼ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਪੰਦਰਾਂ
ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। 18 ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ, ਕੀ ਉਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ
ਹਨ? 19 ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ ਤਦ ਉਹ ਲਾਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਿਜਆ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ। 20 ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ। 21 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। 22 ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਰਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਜਾ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਏਲਥ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾ ਿਲਆ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਇੱਕਤਾਲੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 24 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ,
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। 25 ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਅਿਮੱਤਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਗਥ
ਹੇਫ਼ਰ ਦਾ ਸੀ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਮਾਥ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਿਫਰ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ। 26 ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਿਨਰਬੰਧ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ। 27 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਮਟਾ
ਿਦਆਂਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਹੱਥੀਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ। 28 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ
23
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ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਮਾਥ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਨ, ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲਈ ਮੋੜ ਿਲਆ ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? 29 ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਮਰ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

15
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ਰਯਾਹ
2 ਇਤ 26:1-23
1 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਤਾਈਵੇਂ ਸਾਲ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ। 2 ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਵੰਜਾ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ
ਨਾਮ ਯਕਾਲਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸੀ। 3 ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ। 4 ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਢਾਹੇ ਨਾ ਗਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ
ਲੋਕ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ।
5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਨ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੋੜਹ੍ੀ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ,
ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। 6 ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? 7 ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ
ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜ਼ਕਰਯਾਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠੱਤੀਵੇਂ ਸਾਲ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 9 ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ
ਉਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ, ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ
ਸਨ। 10 ਤਦ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੂਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 11 ਵੇਖ,ੋ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਬਾਕੀ
ਘਟਨਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ
ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਯੇਹੂ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ।
8

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੱਲੂਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਨਤਾਲੀਵੇਂ ਸਾਲ
ਯਾਬੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੂਮ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 14 ਤਦ ਗਾਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਹੇਮ
ਿਤਰਸਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ, ਯਾਬੇਸ਼
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੂਮ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਤ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 15 ਸ਼ੱਲੂਮ ਦੀ ਬਾਕੀ
ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 16 ਤਦ
ਮਨਹੇਮ ਨੇ ਿਤਰਸਾਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਿਤਫਸਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਫਾਟਕ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਿਦੱਤਾ।
13

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਨਹੇਮ
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17 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਨਤਾਲੀਵੇਂ ਸਾਲ
ਗਾਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਹੇਮ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ
ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 18 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੇ ਨਬਾਟ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ
ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ। 19 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਪੂਲ ਉਸ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਨਹੇਮ ਨੇ ਪੂਲ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ
ਿਕੱਲੋ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਂਦੀ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ 20 ਮਨਹੇਮ ਨੇ ਉਹ
ਚਾਂਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਪੱਛੇ
ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਪੱਠ ਮੋੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਠਿਹਿਰਆ।
21 ਮਨਹੇਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? 22 ਮਨਹੇਮ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ
ਿਮਿਲਆ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹਯਾਹ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਕਹਯਾਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਸਾਲ
ਮਨਹੇਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹਯਾਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 24 ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੇ ਨਬਾਟ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। 25 ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਨੇ ਜੋ
ਉਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਗੋਬ
ਅਤੇ ਅਰਯੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ, ਿਗਲਆਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਪੰਜਾਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 26 ਪਕਹਯਾਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ
ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
23

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਕਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਵੰਜਵੇਂ ਸਾਲ
ਰਮਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 28 ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਬਾਟ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। 29 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪਕਹ ਦੇ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਤਗਲਥ ਿਪਲਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਈਯੋਨ,
ਆਬੇਲ ਬੈਤ ਮਆਕਾਹ, ਯਾਨਹਾਹ, ਕਾਦੇਸ਼, ਹਾਸੋਰ, ਿਗਲਆਦ,
ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ। 30 ਏਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੇ
ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ
ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 31 ਪਕਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ
ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
27

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੋਥਾਮ
2 ਇਤ 27:1-9
32 ਰਮਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ,
ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 33 ਜਦ ਉਹ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਰੂਸ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਦੋਕ ਦੀ ਧੀ ਸੀ।
34 ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ।
35 ਕੇਵਲ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਿਹਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋ ਕ
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ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਫਾਟਕ ਬਣਾਇਆ। 36 ਯੋਥਾਮ ਦੇ
ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? 37 ਉਹਨਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਸੀਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। 38 ਯੋਥਾਮ ਮਰ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸੌਂ ਿਗਆ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਆਹਾਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਹਾਜ਼
2 ਇਤ 28:1-27
1 ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਤਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਥਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 2 ਆਹਾਜ਼
ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਪਰ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਰਾਹ
ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਵਾਇਆ। 4 ਉਹ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ,
ਅਤੇ ਿਟੱਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। 5 ਤਦ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਸੀਨ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਨੇ ਲੜਨ ਲਈ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ,
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। 6 ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਸੀਨ
ਨੇ ਏਲਥ ਨੂੰ ਿਫਰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਏਲਥ ਿਵੱਚੋਂ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੱਢ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀ ਏਲਥ ਿਵੱਚ ਆ
ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। 7 ਤਦ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਤਗਲਥ ਿਪਲਸਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ
ਭੇਜੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਏ
ਹਨ। 8 ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ, ਲੈ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਭੇਜੀ। 9 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਰਸੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 10 ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਿਤਗਲਥ ਿਪਲਸਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਜਗਵੇਦੀ ਵੇਖੀ, ਜੋ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਊਿਰੱਯਾਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। 11 ਊਿਰੱਯਾਹ ਜਾਜਕ
ਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆਿਗਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ
ਆਉਣ ਤੱਕ ਊਿਰੱਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਿਲਆ। 12 ਜਦ
ਰਾਜਾ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁਿੜਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਈ। 13 ਉਸ
ਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਦੇ
ਦੀ ਬਲੀ ਸਾੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਡੋਹਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ। 14 ਿਪੱਤਲ
ਦੀ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ , ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਹੈਕਲ ਦੇ
ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 15 ਆਹਾਜ਼
ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ
ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਂਟ, ਰਾਜਾ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ
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ਉਸ ਦੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਂਟ, ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੱਡੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਕਰ। ਹੋਮ ਬਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਕਰ, ਪਰ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। 16 ਊਿਰੱਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੇ
ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 17 ਤਦ
ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਉੱਪਰਲੇ ਹੌਦ ਨੂੰ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਬਲ਼ਦਾਂ
ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਨ, ਲਾਹ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।
18 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਛੱਿਤਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ
ਲਈ ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਫਾਟਕ
ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ।
19 ਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ? 20 ਆਹਾਜ਼ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ
ਿਫਰ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਸ਼ੇਆ
1 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਏਲਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਸ਼ੇਆ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 2 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਨ। 3 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਲਮਨਸਰ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਸ਼ੇਆ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਿਦੱਤਾ। 4 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ
ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ ਉਹ
ਹਰ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬੰਦੀਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ।
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦਾ ਪਤਨ
ਤਦ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰੀਂ ਰੱਿਖਆ।
6 ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਨੌ ਵੇਂ ਸਾਲ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਹ ਿਵੱਚ ਤੇ ਗੋਜ਼ਾਨ ਦੀ ਨਦੀ ਹਾਬੋਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਮਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵਸਾ ਿਦੱਤਾ। 7 ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ
ਸੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਿਨਆ। 8 ਿਜਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ।
9 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਗੁੰਬਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਏ। 10 ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉੱਚੇ ਿਟੱਲੇ ਉੱਤੇ
ਤੇ ਹਰੇਕ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੰਮਹ੍ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦੇਵਤੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਕਰ ਲਏ। 11 ਉੱਥੇ ਸਾਿਰਆਂ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਭੈੜੇ ਸਨ 12 ਅਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਿਰਓ।
13 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
5
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ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਿਚਤਾਰਦਾ ਿਰਹਾ
ਿਕ ਆਪਿਣਆਂ ਭੈਿੜਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ,
ਮੇਿਰਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। 14 ਤਦ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ
ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ
ਿਨਹਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਢੀਠ ਹੋ ਗਏ। 15 ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ
ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਓਹ ਨੇ
ਰੱਿਦਆ ਅਤੇ ਿਨਕੰਮੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਿਨਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਿਜਨਾਂ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਨਾ
ਕਰਨ। 16 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਵੱਛੇ
ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੁੱਤ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। 17 ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ
ਪੁੱਛ ਪੁਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਉਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਿਵੱਕ ਗਏ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। 18 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਤੇ ਅੱਤ ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਦੂਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਛੁੱਿਟਆ। 19 ਯਹੂਦਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। 20 ਇਸ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਰੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ਟੇਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤਰੀ
ਰਾਜ - ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ। 22 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਹਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਿਡਆ। 23 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੀ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਾਬਲ, ਕੂਥਾਹ, ਅੱਵਾ, ਹਮਾਥ ਅਤੇ
ਸਫ਼ਰਵਇਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਕੇ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੇ ਥਾਂ ਵਸਾਇਆ। ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ। 25 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ
ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਲ ਉੱਥੇ ਵੱਸੇ ਤਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ
ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜੇ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ। 26 ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 27 ਤਦ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਜਨਾਂ
ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਿਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ
ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਰੀਤ ਿਸਖਾਉਣ। 28 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਿਲਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਣਾ
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ਆ ਕੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲੱਗ
ਿਪਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
29 ਤਦ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ, ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 30 ਬਾਬਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੋਥ ਬਨਥ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਕੂਥ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਨੇ ਰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਮਾਥ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੇ ਅਸ਼ੀਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। 31 ਅੱਵੀਆਂ ਨੇ ਿਨਬਹਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਤਾਕ
ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰਮਲਕ
ਅਤੇ ਅਨਮਲਕ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਫ਼ਰਵਇਮ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਸਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 32 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ
ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਣਾ ਲਏ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ
ਮੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 33 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ
ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ
ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 34 ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿਹਲੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਜਾਂ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ
ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਰੱਿਖਆ
ਸੀ। 35 ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੇ ਮ ਬੱਧਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਭੈਅ ਨਾ ਮੰਿਨਓ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਓ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਰਓ ਤੇ ਨਾ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਲੀ
ਚੜਹ੍ਾਇਓ। 36 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਲ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਬਾਂਹ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਕੇਵਲ ਉਸੇ
ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ
ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਇਓ। 37 ਅਤੇ ਜੋ ਿਬਧੀਆਂ, ਆਿਗਆਵਾਂ, ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਲਖੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਿਨਓ
ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਭੈਅ ਨਾ ਮੰਿਨਓ। 38 ਿਜਹੜਾ ਨੇ ਮ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ। 39 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਿਨਓ
ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। 40 ਪਰ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ
ਰਹੇ। 41 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਪੁਰਖੇ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਪੋਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ।

18
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
2 ਇਤ 29:1, 2; 31:1
1 ਿਫਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਏਲਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 2 ਜਦ ਉਹ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨੱਤੀ ਸਾਲ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਿਬਯਾਹ
ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 3 ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ। 4 ਉਸ ਨੇ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ
ਿਦੱਤਾ, ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ, ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ
ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ
ਸਨ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੁਸ਼ਤਾਨ ਰੱਿਖਆ। 5 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ

2 ਰਾਿਜਆਂ 18:22

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ
ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਚੰਬਿੜਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੁਰਨ ਨਾ
ਹਿਟਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ
ਿਕਤੇ ਉਹ ਿਗਆ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਿਰਹਾ। 8 ਉਸੇ ਨੇ
ਹੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ
ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਮਾਿਰਆ। 9 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਏਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ
ਰਾਜ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਸ਼ਲਮਨਸਰ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਘੇਰ
ਿਲਆ। 10 ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ
ਿਲਆ। ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨੌ ਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ।
11 ਸੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ
ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਗੋਜ਼ਾਨ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਹਾਬੋਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵਸਾ ਿਦੱਤਾ। 12 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਸਗੋਂ
ਉਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਸ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ
2 ਇਤ 32:1-19; ਯਸਾ 36:1-22
13 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੌਧਵੇਂ ਸਾਲ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ। 14 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲਾਕੀਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਤੋੜੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ
ਤੀਹ ਤੋੜੇ ਸੋਨਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਲਈ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।
15 ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲੀ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।
16 ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬੂਿਹਆਂ ਦਾ ਅਤੇ
ਥਮਹ੍ਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਮੜਹ੍ਵਾਇਆ
ਸੀ, ਲਹਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 17 ਤਾਂ ਅੱਸ਼ੂਰ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਤਰਤਾਨ, ਰਬਸਾਰੀਸ ਅਤੇ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੂੰ ਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ
ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਵੱਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ।
ਸੋ ਉਹ ਚੜਹ੍ੇ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਤਲਾਬ ਦੀ
ਖਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਧੋਬੀਆਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏੇ
18 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਲਯਾਕੀਮ ਜੋ ਮਿਹਲ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਾ ਮੁਨੀਮ ਅਤੇ
ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ ਿਲਖਾਰੀ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਏ।
19 ਤਾਂ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ
ਆਖੋ, ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈਂ? 20 ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੂੰਹ
ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਿਕ ਯੁੱਧ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਤੇ ਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ
ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ?
21 ਹੁਣ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਅਰਥਾਤ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ
ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾੜ ਛੱਡੇਗਾ। ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 22 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਹੋ
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ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ
ਹਟਾ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਕਰੋ? 23 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ
ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜੇ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰ ਿਬਠਾ
ਸਕੇਂ। 24 ਫੇਰ ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕੇਂਗਾ? ਜਦ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ
ਰਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? 25 ਕੀ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇ!
26 ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ, ਸ਼ਬਨਾ ਅਤੇ ਯੋਆਹ ਨੇ
ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਗੱਲ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਸੁਣਿਦਆਂ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। 27 ਪਰ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਿਬਸ਼ਟਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂਤਰ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ? 28 ਤਦ
ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਦੇ
ਕੇ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੁਣ ਲਵੋ! 29 ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
30 ਨਾ ਹੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ
ਕਰਾਵੇ ਭਈ ਯਹੋਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ
ਨਾ ਸੁਣੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸੁਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਾਖ ਦੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੰਜ਼ੀਰ
ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਫਲ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੌਦ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਪੀਵੇਗਾ। 32 ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਵਾਂਗੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਧ ਦਾ ਦੇਸ,
ਰੋਟੀ ਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ, ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਦਾ ਦੇਸ
ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਦੀ ਨਾ ਸੁਿਣਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭਰਮਾਵੇਗਾ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। 33 ਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੀ ਛੁਡਾਇਆ
ਹੈ? 34 ਹਮਾਥ ਅਤੇ ਅਰਪਾਦ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਸਫ਼ਰਵਇਮ,
ਹੇਨਾ ਅਤੇ ਇੱਵਾਹ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਿਲਆ? 35 ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵੇ? 36 ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ
ਵੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
37 ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ ਜੋ ਮਿਹਲ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ
ਸੀ, ਸ਼ਬਨਾ ਮੁਨੀਮ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ ਜੋ ਿਲਖਾਰੀ ਸੀ,
ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ।

19
ਰਾਜਾ ਦਾ ਯਸਾਯਾਹ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣਾ
ਯਸਾ 37:1-7
1 ਜਦੋਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਤੱਪੜ ਲਪੇਿਟਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
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ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 2 ਅਤੇ ਅਲਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਿਹਲ ਦਾ
ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਾ ਮੁਨੀਮ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੱਪੜ
ਪੁਆ ਕੇ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। 3 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਿਦਨ ਦੁੱਖ, ਘੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੱਚੇ
ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਜਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 4 ਕੀ ਪਤਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਬਿਚਆਂਖੁਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ। 5 ਸੋ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। 6 ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਓ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸੁਣੀਆਂ
ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ
ਬਿਕਆ ਹੈ, ਨਾ ਡਰੀਂ। 7 ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਰੂਹ
ਪਾਵਾਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਿਦਆਂਗਾ।
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਯਸਾ 37:8-20
8 ਸੋ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਮੁੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਲਬਨਾਹ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਿਦਆਂ ਪਾਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ। 9 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਿਤਰਹਾਕਾਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਵੇਖ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ
ਨੂੰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਵੱਲ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ। 10 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਿਕ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਿਣਆ ਹੈ
ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ? 12 ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਗੋਜ਼ਾਨ, ਹਾਰਾਨ, ਰਸ਼ਫ਼ ਅਤੇ
ਅਦਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਲਾੱਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨੇ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ? 13 ਹਮਾਥ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਰਪਾਦ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰਵਇਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ, ਹੇਨਾ ਅਤੇ ਇੱਵਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਕੱਥੇ
ਹਨ? 14 ਜਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲੈ
ਕੇ ਪਿੜਹ੍ਆ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 15 ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। 16 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ ਅਤੇ ਸੁਣ!
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਅਤੇ ਵੇਖ! ਤੂੰ ਸਨਹੇਰੀਬ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਖਵਾ ਘੱਲੀਆਂ ਹਨ। 17 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 18 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ
ਕਾਰੀਗਰੀ, ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 19 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ।
ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਯਸਾ 37:21-38
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20 ਤਦ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ
ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। 21 ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ
ਬਚਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਕੁਆਰੀ
ਧੀ ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ
ਧੀ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। 22 ਤੂੰ ਿਕਸਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਕਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬਿਕਆ ਹੈ? ਿਕਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਅਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਘਮੰਡ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ।
23 ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਿਲਆਂ ਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ
ਟੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਿਦਆਰ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੂ ਵੱਢ
ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਟੀਸੀ ਦੇ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਫਲਦਾਰ ਜੰਗਲੀ ਵਾੜੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿੜਆ। 24 ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ
ਪਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ। 25 ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ
ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਿਣਆਂ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਤੂੰ ਗੜਹ੍ ਵਾਿਲਆਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ-ਪੁਜਾੜ ਕੇ ਖੰਡਰ
ਕਰ ਛੱਡੇਂ। 26 ਸੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਿਨਰਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਘਬਰਾ
ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਅਤੇ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ
ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਦਾ ਘਾਹ ਅਤੇ ਅੰਨ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ
ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। 27 ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ
ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਖਝਣਾ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ। 28 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਖਝਣਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰੌਲ਼ਾ ਮੇਰੇ
ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਕੇਲ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਲਗਾਮ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਰਾਹ ਤੂੰ ਆਇਆ
ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੈਨੂੰ ਿਪਛਾਹਾਂ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ। 29 ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਖਾਓ ਜੋ ਿਕਰੇ ਹੋਏ ਬੀ ਤੋਂ ਉੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ
ਉਹ ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਬੀਜੋ
ਤੇ ਵੱਢੋ, ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਓ। 30 ਤਦ ਉਹ
ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਹੇਠਾਂ
ਨੂੰ ਜੜਹ੍ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਣਗੇ। 31 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬਕੀਆ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣਗੇ।
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਣਖ ਇਹ ਕਰੇਗੀ। 32 ਇਸ ਲਈ ਅੱਸ਼ੂਰ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਐਥੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਢਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। 33 ਿਜਸ
ਰਾਹ ਉਹ ਆਇਆ ਉਸੇ ਰਾਹ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਕੋਲ
ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 34 ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਨਿਮੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਾਂਗਾ। 35 ਿਫਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸੇ
ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਲੱਖ ਪਚਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜਦ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ
ਉਹ ਸਭ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਸਨ। 36 ਸੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਨਹੇਰੀਬ
ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀਨਵਾਹ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ। 37 ਫੇਰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਿਨਸਰੋਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪੂਜਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਰਮਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਸਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਵੱਢ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਾਰਾਤ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਰ-ਹੱਦੋਨ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
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1 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ,
ਤਾਂ ਆਮੋਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ
ਉੱਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਬਚੇਂਗਾ ਨਹੀਂ।
2 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ। 3 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਂ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਕਵੇਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖਿਰਆਈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲਦਾ
ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। 4 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਕ
ਯਸਾਯਾਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। 5 ਿਕ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਖ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੀਜੇ
ਿਦਹਾੜੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਜਾਏਂਗਾ। 6 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ
ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਮੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਂਗਾ। 7 ਤਾਂ ਯਸਾਯਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁ ਪਰੀ ਲਓ। ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਲੈ ਕੇ ਫੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 8 ਫੇਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਿਦਹਾੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ?
9 ਤਦ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜੋ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਸ ਦਰਜੇ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦਸ
ਦਰਜੇ ਿਪਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ? 10 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਪਰਛਾਵੇਂ
ਦਾ ਦਸ ਦਰਜੇ ਅਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਸ ਦਰਜੇ ਿਪਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। 11 ਿਫਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਧੁੱਪ
ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਦਸ ਦਰਜੇ ਅਰਥਾਤ ਿਜੰਨਾਂ ਉਹ ਢੱਲ਼ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ, ਓਨਾਂ
ਹੀ ਿਪੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ।

ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਯਸਾ 39:1-8
12 ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਲਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੋਦਕਬਲਦਾਨ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਗ਼ਾਤ ਭੇਜੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ
ਸੀ। 13 ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ
ਤੋਸ਼ਾ-ਖ਼ਾਨਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ, ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਮਸਾਲਾ, ਖ਼ਾਲਸ
ਤੇਲ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ-ਖ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ
ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਵਖਾਇਆ।
14 ਤਦ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਏ ਹਨ? ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਸ
ਤੋਂ ਆਏ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਬਲ ਤੋਂ। 15 ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਵੇਿਖਆ? ਤਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਮੇਿਰਆਂ
ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਵਖਾਈ।
16 ਤਦ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈ! 17 ਵੇਖ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਿਡਆ
ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 18 ਅਤੇ ਤੇਿਰਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਓਹ ਲੈ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਖੁਸਰੇ ਬਣਨਗੇ।
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ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਰਹੇਗਾ?
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ
2 ਇਤ 32:32, 33
20 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ
ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਤੇ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ
ਿਲਆਂਦਾ ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ? 21 ਸੋ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਉਹ ਦੇ
ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

21
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਨੱਸ਼ਹ
2 ਇਤ 33:1-20
1 ਜਦ ਮਨੱਸ਼ਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ,
ਉਸ ਨੇ ਪਚਵੰਜਾ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਫਸੀਬਾਹ ਸੀ। 2 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। 3 ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾ ਿਲਆ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੁੰਡ ਬਣਾਏ, ਿਜਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। 4 ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। 5 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਦੋਹਾਂ ਿਵਹਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਬਣਾਈਆਂ। 6 ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ
ਫ਼ਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਟੂਣ-ੇ ਟੋਟਕੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਆਤਿਮਆਂ
ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। 7 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਕਰੀ
ਹੋਈ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ,
ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਿਲਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗਾ। 8 ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਉਸ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ, ਜੇ
ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਿਗਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ
ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ। 9 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਿਧਆਨ ਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਕਾਇਆ ਿਕ
ਓਹ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਦਾਸਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੋਿਲਆ, 11 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਇਹ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਨ ਵਧ ਕੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਯਹੂਦਾਹ
ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ। 12 ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ
ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋਨ ਕੰਨ ਵੱਜ ਪੈਣਗੇ। 13 ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਜ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸਾਹਲ ਪਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਪੁੰਝਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਪੂੰਝ ਕੇ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 14 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਬਿਚਆਂ
ਖੁਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ
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ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤੇ ਲੁ ੱਟ
ਹੋਣਗੇ। 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ।
16 ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਪਾਪ
ਕਰਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ
ਿਨਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਐਨਾ ਬਾਹਲਾ ਵਹਾਇਆ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਿਸਿਰਓਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਭਰ ਛੱਿਡਆ। 17 ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀਆਂ
ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? 18 ਫੇਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਮਰ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਗ਼
ਅਰਥਾਤ ਉੱਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਆਮੋਨ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਮੋਨ
2 ਇਤ 33:21-25
19 ਜਦ ਆਮੋਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ੁੱਲਮਥ ਸੀ ਜੋ ਯਾਟਬਾਹੀ ਹਾਰੂਸ ਦੀ ਧੀ ਸੀ।
20 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ
ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21 ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਪਉ ਤੁਰਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਦੇ ਿਪਉ ਨੇ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 22 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ
ਨਾ ਤੁਿਰਆ। 23 ਅਤੇ ਆਮੋਨ ਦੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਿਵੱਚੇ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।
24 ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਮੋਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ।
25 ਅਤੇ ਆਮੋਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ
ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? 26 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉੱਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਗ਼
ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

22
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ
2 ਇਤ 34:1, 2
1 ਜਦ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਦੀਦਾਹ ਸੀ ਜੋ ਬਾਸਕਥੀ ਅਦਾਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ।
2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹੋ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁਿੜਆ।
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਮਲਣਾ
2 ਇਤ 34:8-28
3 ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਸਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਫਾਨ ਮੁਨੀਮ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੇਿਜਆ। 4 ਭਈ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਗਣੇ 5 ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਕਿਰੰਿਦਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਣ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਕਿਰੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਜੋ ਭਵਨ ਦੀ
ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹਨ।
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ਅਰਥਾਤ ਤਰਖਾਣਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਭਵਨ ਦੀ
ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ। 7 ਪਰ
ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖਰੇ ਸਨ।
8 ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਿਲਖਾਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸ਼ਾਫਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੜਹ੍ੀ।
9 ਤਦ ਸ਼ਾਫਾਨ ਿਲਖਾਰੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਫੇਰ
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਕਿਰੰਿਦਆਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
10 ਤਦ ਸ਼ਾਫਾਨ ਿਲਖਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਹਲਕੀਯਾਹ
ਜਾਜਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੜਹ੍ਆ। 11 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ
ਪਾੜੇ। 12 ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਹੀਕਾਮ ਅਤੇ ਮੀਕਾਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਿਲਖਾਰੀ
ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਏ ਅਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 13 ਜਾਓ
ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵਖੇ ਜੋ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਵੱਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰੋ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭੜਿਕਆ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਖੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਿਣਆ। 14 ਸੋ
ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ, ਅਹੀਕਾਮ, ਅਕਬੋਰ, ਸ਼ਾਫਾਨ ਅਤੇ ਅਸਾਯਾਹ
ਹੁਲਦਾਹ ਨਬੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ੱਲੂਮ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸੀ ਜੋ
ਿਤਕਵਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹਰਹਸ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ ਜੋ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ
ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਮਸ਼ਨਹ ਨਾਮੀ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 15 ਤਾਂ
ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਇਹ ਆਖਣਾ, 16 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖੋ
ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ
ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੜਹ੍ੀ ਹੈ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਏ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ੋਧ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ੋਧ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ
ਭੜਕੇਗਾ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਓ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸੁਣੀਆਂ
ਹਨ। 19 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਉਹ
ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਾਪੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ
ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ
ਸੁਣੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 20 ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਸੁਨੇਹਾ ਿਲਆਏ।

23
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
2 ਇਤ 34:3-7; 29-33
1 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 2 ਤਾਂ ਰਾਜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕ, ਨਬੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ
ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਪਾਈਆਂ। 3 ਤਦ ਰਾਜਾ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪੂਰਾ
ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਿਲਆ। 4 ਤਦ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਬਆਲ
ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲਈ ਬਣਾਏ
ਗਏ ਸਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਦਰੋਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਬੈਤਏਲ ਲੈ ਿਗਆ। 5 ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਬਆਲ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ।
6 ਅਤੇ ਉਸ ਟੁੰਡਦੇਵੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ
ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੀਪੂੰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਪੀਪੂੰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। 7 ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਸਮਿਲੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਕੋਲ ਸਨ
ਿਜੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪੜਦੇ ਬੁਣਦੀਆਂ ਸਨ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ।
8 ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ
ਗਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਿਜੱਥੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਸੀ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਰਾਹ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਹਾਕਮ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸੀ
ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ। 9 ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਨਾ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਬੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 10 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਤੋਫਥ ਨੂੰ ਜੋ ਬਨੀ ਿਹੰਨਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ
ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੋਲਕ ਦੇ ਲਈ
ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘਾਵੇ। 11 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਘੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕੋਲੋਂ ਨਾਥਾਨ-ਮਲਕ ਖੋਜੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਲਾਿਗਓਂ
ਜੋ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਅੱਗ ਨਾਲ ਫੂਕ ਿਦੱਤਾ। 12 ਅਤੇ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ
ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਦੋਹਾਂ ਿਵਹਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਢਾਹ ਛੱਡੀਆਂ ਅਤੇ
ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਿਕਦਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ। 13 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸੀਦੋਨੀਆਂ ਦੀ ਿਘਣਾਉਣੀ
ਦੇਵੀ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਮੋਆਬੀਆਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਦੇਵ ਕਮੋਸ਼ ਅਤੇ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਦੇਵ ਿਮਲਕੋਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
14 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ
ਿਦੱਤਾ। 15 ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਜੋ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚਾ
ਥਾਂ ਜੋ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਜਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ
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ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਢਾਹ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ
ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਹ ਕੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੀ
ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਛੱਿਡਆ। 16 ਅਤੇ ਜਦ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਕਬਰਾਂ ਜੋ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਡੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਕੇ
ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੋਇਆ ਿਜਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ
ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 17 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਬੈਤਏਲ
ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। 18 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤੀਆਂ।
19 ਨਾਲੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਮੰਦਰਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। 20 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ
ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਨ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਫੇਰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ।
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ
2 ਇਤ 35:1-9
21 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ
ਇਸ ਨੇ ਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਮਨਾਓ 22 ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਪਸਾਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਸੀ। 23 ਪਰ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਪਸਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਈ ਗਈ।
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੁੱਛਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਨ, ਿਦਓ-ਯਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਮੂਰਤਾਂ, ਬੁੱਤਾਂ ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਸੇ ਸਨ, ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਜੋ ਉਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੱਭੀ ਸੀ। 25 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਆਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਵੱਲ ਿਫਿਰਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗਾ
ਉੱਿਠਆ। 26 ਿਫਰ ਵੀ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਡਾਢੇ ੋਧ ਤੋਂ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਹੂਦਾਹ
ਤੇ ਭੜਿਕਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁਿੜਆ। 27 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਓਵੇਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਅੱਿਗਓਂ ਪਰੇ ਹਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ
ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੈਂ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਰੱਦਾਂਗਾ।
24

ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ
2 ਇਤ 35:20-36:1
28 ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ
ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
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ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? 29 ਉਸੇ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨਕੋਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਰਆ ਨੂੰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਿਗੱਦੋ ਕੋਲ ਮਾਰ
ਛੱਿਡਆ। 30 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌ ਕਰ ਉਹ ਨੂੰ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਥ
ਿਵੱਚ ਮਿਗੱਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਕੇ ਉਸੇ
ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਹਾਜ਼
2 ਇਤ 36:2-4
31 ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਤੇਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੂਟਲ ਸੀ ਜੋ ਿਲਬਨਾਹ ਦੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 32 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ। 33 ਅਤੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਕੋਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ ਜੋ ਹਮਾਥ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋੜਾ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਸੋਨਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲਾ
ਿਦੱਤਾ। 34 ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਕੋਹ ਨੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ
ਜੋ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਿਗਆ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ
2 ਇਤ 36:5-8
35 ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਂਦੀ ਤੇ
ਸੋਨਾ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਕੋਹ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। 36 ਜਦ ਯਹੋਯਾਕੀਮ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਗਆਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ
ਨਾਮ ਜ਼ਬੂਦਾਹ ਸੀ ਜੋ ਰੂਮਾਹ ਦੇ ਪਦਾਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 37 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ।
1 ਉਹ
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ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਉਹ ਦਾ ਦਾਸ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ ਤਦ
ਉਹ ਿਫਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਿਗਆ 2 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਜੱਥੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਜੱਥੇ
ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾਸ
ਕਰੇ। 3 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ
ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਰਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਪਰੇ ਹਟਾ ਦੇਵ।ੇ
4 ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਬੇਦੋਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਬਹਾਇਆ
ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਬੇਦੋਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਭਰ
ਛੱਿਡਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 5 ਅਤੇ
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ
ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? 6 ਸੋ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ
ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ। 7 ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫੇਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
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ਫ਼ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਰਆ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੀ ਲੈ
ਿਲਆ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਨ
2 ਇਤ 36:9, 10
8 ਜਦ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਠਾਰਾਂ ਵਿਰਹਾਂ
ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੁਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅਲਨਾਥਾਨ
ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 9 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਓਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ। 10 ਉਸ
ਵੇਲੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਘੇਿਰਆ ਿਗਆ। 11 ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਚਾਕਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸਨ। 12 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਨ
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ।
13 ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੱਭੋ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤ।ੇ 14 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ , ਸਾਿਰਆਂ
ਸਰਦਾਰਾਂ, ਸਾਿਰਆਂ ਬਲਵੰਤ ਯੋਿਧਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੀ
ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਦੇਸ ਦੇ ਅਤੀ ਕੰਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਿਰਹਾ। 15 ਨਾਲੇ
ਉਹ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ
ਦੀ ਮਾਤਾ, ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ।
16 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਲੁ ਹਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਯੋਧੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। 17 ਅਤੇ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਚਾਚੇ ਮੱਤਨਯਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
2 ਇਤ 36:11, 12; ਿਯਰਿਮਯਾਹ 52:1-3
18 ਜਦ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਗਆਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੂਟਲ ਸੀ ਜੋ ਿਲਬਨਾਹ ਦੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 19 ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਿਗਆ।

25
ਹੈਕਲ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 52:12-23
1 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌ ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾਇਆ। 2 ਅਤੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ
ਦੇ ਿਗਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਘੇਿਰਆ ਿਰਹਾ। 3 ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਨੌ ਵੇਂ ਿਦਨ ਜਦ ਕਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਡਾਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਰਹੀ। 4 ਤਦ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਿੜਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ
ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜੋ ਫਾਟਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਦੇ

2 ਰਾਿਜਆਂ 25:23

ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਭੱਜ ਗਏ ਜਦ ਕਸਦੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਿਗਆ। 5 ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ
ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਨੂੰ ਜਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਖੰਡ-ਪੁੰਡ
ਗਈ। 6 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਰਬਲਾਹ
ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕੀਤਾ। 7 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਿਹਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ
ਛੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਬਾਬਲ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ। 8 ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਉੱਨੀਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ
ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਚਾਕਰ ਸੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ। 9 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਿਹਲ ਸਾੜ
ਸੁੱਿਟਆ, ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ
ਘਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਫੂਕ ਿਦੱਤਾ। 10 ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ
ਨੇ ਜੋ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ। 11 ਅਤੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ
ਨਾਲੇ ਦਲ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ
ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ। 12 ਪਰ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ
ਅੱਤ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਦਾਖ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨ
ਹੋਣ। 13 ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੌਦ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਕਸਦੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਤਲ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। 14 ਅਤੇ ਤਸਲੇ, ਕੜਛੇ,
ਗੁਲਤਰਾਸ਼, ਕੌਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। 15 ਅਤੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਟੇ
ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਚਾਂਦੀ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਲੈ ਿਗਆ। 16 ਰਹੇ ਦੋ ਥੰਮ,ਹ੍ ਵੱਡਾ ਹੌਦ
ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਿਪੱਤਲ ਤੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਸੀ। 17 ਹਰ ਥੰਮਹ੍ ਅਠਾਰਾਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਪੱਤਲ
ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਸ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਸ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲਸ
ਉੱਤੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਜਾਲੀ ਤੇ ਅਨਾਰ ਸੱਭੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਥੰਮਹ੍ ਵੀ
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਲੀ ਸੀ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੁਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਣਾ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 52:24-27
18 ਅਤੇ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਰਾਯਾਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਜਾਜਕ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ
ਿਲਆ। 19 ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਜੋ
ਯੋਿਧਆਂ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਿਲਖਾਰੀ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਠ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ।
20 ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। 21 ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਥ ਦੇਸ ਦੇ ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਘਾਤ
ਕੀਤਾ ਸੋ ਯਹੂਦਾਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਿਗਆ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਗਦਲਯਾਹ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 40:7-9; 41:1-3
22 ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋ ਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਗਏ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾ
ਿਦੱਤਾ। 23 ਜਦ ਸਾਿਰਆਂ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
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ਤਾਂ ਉਹ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ ਆਏ ਅਰਥਾਤ ਨਥਨਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਅਤੇ ਕਾਰੇਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ
ਨਟੋਫਾਥੀ ਤਨਹੁਮਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਾਯਾਹ ਅਤੇ ਮਆਕਾਥੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਅਜ਼ਨਯਾਹ, ਇਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ। 24 ਅਤੇ ਗਦਲਯਾਹ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਕਸਦੀਆਂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸੋ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 25 ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਨਥਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਇਸਮਾਏਲ
ਜੋ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਸ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਸਨ।
26 ਤਾਂ ਿਨੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਆਏ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਓਹ ਕਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।
ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਦੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 52:31-34
27 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੈਂਤੀਵੇਂ
ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਤਾਈਵੇਂ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਵੀਲ-ਮਰੋਦਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹੀ
ਸਾਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਉੱਿਚਆਂ ਕੀਤਾ। 28 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਉੱਿਚਆਂ ਕੀਤਾ ਉਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਸਨ l 29 ਆਪਣੇ
ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ
ਖਾਂਦਾ ਿਰਹਾ। 30 ਉਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਿਨੱਤ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ।
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1 ਇਿਤਹਾਸ
ਲੇਖਕ
1 ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜ਼ਰਾ
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਿਫਰ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ
ਪੁਸਤਕ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਝਲਕ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਇਿਤਹਾਸ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 450-400 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ
ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਿਲਖੀ ਗਈ। ਿਕਉਂਿਕ 1 ਇਿਤਹਾਸ
3:19-24 ਤੱਕ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਦੀ
ਛੇਵੀਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ।
ਉਦੇਸ਼
1 ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਪਸ ਆਏ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਰਧਨਾ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤਰ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਤੇ
ਕੇਂਦਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਸਾਿਰਕ ਰਾਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ
ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਸਥਾਿਪਤ
ਕੀਤਾ, ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਮੰਦਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਆਤਿਮਕ ਇਿਤਹਾਸ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ — 1:1-9:44
2. ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਮੌਤ — 10:1-14
3. ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਸਹ ਅਤੇ ਰਾਜ — 11:1-29:30
ਆਦਮ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੱਕ
ਉਤ 5:1-32; ਉਤ 10:1-32; 11:10-26
1 ਆਦਮ, ਸੇਥ, ਅਨਸ਼, 2 ਕੇਨਾਨ, ਮਹਲਲੇ ਲ, ਯਰਦ, 3 ਹਨਕ,
ਮਥੂਸਲਹ, ਲਾਮਕ, 4 ਨੂਹ, ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ। 5 ਯਾਫ਼ਥ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ: ਗੋਮਰ, ਮਾਗੋਗ, ਮਾਦਈ, ਯਾਵਾਨ, ਤੂਬਲ, ਮੇਸ਼ੇਕ ਅਤੇ
ਤੀਰਾਸ। 6 ਗੋਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅਸ਼ਕਨਜ਼, ਰੀਫ਼ਥ ਅਤੇ ਤੋਗਰਮਾਹ
7 ਯਾਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅਲੀਸ਼ਾਹ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼, ਿਕੱਤੀਮ ਅਤੇ ਦੋਦਾਨੀਮ।
8 ਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਕੂਸ਼, ਿਮਸਰਾਇਮ, ਪੂਟ ਅਤੇ ਕਨਾਨ। 9 ਕੂਸ਼
ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਸਬਾ, ਹਵੀਲਾਹ, ਸਬਤਾਹ, ਰਾਮਾਹ, ਸਬਤਕਾ। ਰਾਮਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਸ਼ਬਾ ਅਤੇ ਦਦਾਨ। 10 ਕੂਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਨਮਰੋਦ ਸੀ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਿਹਲਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਇਆ। 11 ਿਮਸਰਾਇਮ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ: ਲੂ ਦੀ, ਅਨਾਮੀ, ਲਹਾਬੀ, ਨਫ਼ਤੂਹੀ, 12 ਪਤਰੂਸੀ, ਕੁਸਲੂ ਹੀ
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ਅਤੇ ਕਫ਼ਤੋਰੀ ਸਨ। ਕੁਸਲੂ ਹੀ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਨੱਕਲੇ। 13 ਕਨਾਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ: ਸੀਦੋਨ ਉਹ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੇਤ, 14 ਯਬੂਸੀ, ਅਮੋਰੀ,
ਿਗਰਗਾਸ਼ੀ, 15 ਿਹੱਵੀ, ਅਰਕੀ, ਸੀਨੀ, 16 ਅਰਵਾਦੀ, ਸਮਾਰੀ
ਅਤੇ ਹਮਾਥੀ। 17 ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਏਲਾਮ, ਅੱਸ਼ੂਰ, ਅਰਪਕਸਦ,
ਲੂ ਦ, ਅਰਾਮ, ਊਸ, ਹੂਲ, ਗਥਰ ਅਤੇ ਮੇਸ਼ੇਕ। 18 ਅਰਪਕਸਦ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਲਹ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਬਰ ਸੀ। 19 ਏਬਰ ਦੇ
ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਲੇਗ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕਤਾਨ
ਸੀ। 20 ਯਾਕਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅਲਮੋਦਾਦ, ਸ਼ਾਲਫ, ਹਸਰਮਾਵਥ,
ਯਾਰਹ, 21 ਹਦੋਰਾਮ, ਊਜ਼ਾਲ, ਿਦਕਲਾਹ, 22 ਓਬਾਲ, ਅਬੀਮਾਏਲ,
ਸ਼ਬਾ, 23 ਓਫੀਰ, ਹਵੀਲਾਹ ਅਤੇ ਯੋਬਾਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਕਤਾਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 24 ਸ਼ੇਮ, ਅਰਪਕਸਦ, ਸ਼ਾਲਹ, 25 ਏਬਰ, ਪੇਲੇਗ, ਰਊ,
26 ਸਰੂਗ, ਨਾਹੋਰ, ਤਾਰਹ 27 ਅਬਰਾਮ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਉਤ 25:12-16
28 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਇਸਮਾਏਲ ਸਨ। 29 ਇਹ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ, ਇਸਮਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਪਿਹਲੌਠਾ ਨਬਾਯੋਤ,
ਿਫਰ ਕੇਦਾਰ, ਅਦਬਏਲ, ਿਮਬਸਾਮ, 30 ਿਮਸ਼ਮਾ, ਦੂਮਾਹ, ਮੱਸਾ,
ਹਦਦ, ਤੇਮਾ, 31 ਯਤੂਰ, ਨਾਫ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਦਮਾਹ। ਇਹ ਇਸਮਾਏਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 32 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕਤੂਰਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ: ਿਜਮਰਾਨ, ਯਾਕਸਾਨ,
ਮਦਾਨ, ਿਮਦਯਾਨ, ਿਯਸ਼ਬਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਆਹ। ਯਾਕਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ:
ਸ਼ਬਾ ਅਤੇ ਦਦਾਨ। 33 ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਏਫਾਹ, ਏਫਰ, ਹਨਕ,
ਅਬੀਦਾ ਅਤੇ ਅਲਦਾਅ। ਇਹ ਸਭ ਕਤੂਰਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
ਏਸਾਓ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਉਤ 36:1-19
34 ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਇਸਹਾਕ ਜੰਿਮਆ। ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ:
ਏਸਾਓ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ। 35 ਏਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅਲੀਫਾਜ਼, ਰਊਏਲ,
ਯਊਸ਼, ਯਾਲਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਹ। 36 ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਤੇਮਾਨ,
ਓਮਾਰ, ਸਫੋ, ਗਾਤਾਮ, ਕਨਜ਼, ਿਤਮਨਾ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ। 37 ਰਊਏਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਨਹਥ, ਜ਼ਰਹ, ਸ਼ੰਮਾਹ, ਅਤੇ ਿਮੱਜ਼ਾਹ।
ਅਦੋਮ ਦੇ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ
ਉਤ 36:20-30
38 ਸੇਈਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਲੋ ਤਾਨ, ਸ਼ੋਬਾਲ, ਿਸਬਓਨ, ਅਨਾਹ,
ਦੀਸ਼ੋਨ, ਏਸਰ ਅਤੇ ਦੀਸ਼ਾਨ। 39 ਲੋਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਹੋਰੀ, ਹੋਮਾਮ
ਅਤੇ ਲੋਤਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਿਤਮਨਾ ਸੀ। 40 ਸ਼ੋਬਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅਲਵਾਨ,
ਮਾਨਹਥ, ਏਬਾਲ, ਸ਼ਫੋ ਅਤੇ ਓਨਾਮ। ਿਸਬਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅੱਯਾਹ
ਅਤੇ ਅਨਾਹ। 41 ਅਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਦੀਸ਼ੋਨ। ਦੀਸ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ:
ਹਮਦਾਨ, ਅਸ਼ਬਾਨ, ਿਯਥਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਨ। 42 ਏਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ:
ਿਬਲਹਾਨ, ਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਨ। ਦੀਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਊਸ ਤੇ
ਅਰਾਨ।
ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਉਤ 36:31-43
43 ਿਜਹੜੇ ਰਾਜੇ ਅਦੋਮ ਦੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੋ ਇਹ ਸਨ, ਬਓਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਾ।
44 ਜਦੋਂ ਬਲਾ ਮਰ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਬਾਬ ਿਜਹੜਾ
ਬਾਸਰਾਹ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 45 ਜਦੋਂ ਯੋਬਾਬ
ਮਰ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਹੂਸ਼ਾਮ ਿਜਹੜਾ ਤੇਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਸ
ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 46 ਜਦੋਂ ਹੂਸ਼ਾਮ ਮਰ ਿਗਆ, ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਦਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਦਦ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ
ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਵੀਤ ਸੀ। 47 ਜਦੋਂ ਹਦਦ ਮਰ ਿਗਆ,
ਤਾਂ ਸਮਲਾਹ ਿਜਹੜਾ ਮਸਰੇਕਾਹ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ। 48 ਜਦੋਂ ਸਮਲਾਹ ਮਰ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਿਜਹੜਾ ਦਿਰਆ
ਦੇ ਰਹੋਬੋਥ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 49 ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ
ਮਰ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਅਕਬੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਆਲਹਾਨਾਨ, ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ
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ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 50 ਜਦੋਂ ਬਆਲਹਾਨਾਨ ਮਰ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਹਦਦ ਉਹ
ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਊ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹੇਤਾਬਏਲ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਮੇਜ਼ਾਹਾਬ ਦੀ ਦੋਹਤੀ
ਤੇ ਮਤਰੇਦ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 51 ਹਦਦ ਵੀ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਿਤਮਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਲਵਾਹ, ਸਰਦਾਰ
ਯਥੇਥ, 52 ਸਰਦਾਰ ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ, ਸਰਦਾਰ ਏਲਾਹ, ਸਰਦਾਰ
ਪੀਨਨ, 53 ਸਰਦਾਰ ਕਨਜ਼, ਸਰਦਾਰ ਤੇਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਿਮਬਸਾਰ
54 ਸਰਦਾਰ ਮਗਦੀਏਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਈਰਾਮ। ਇਹ ਅਦੋਮ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਸਨ।

2

ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
1 ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਰਊਬੇਨ, ਿਸ਼ਮਓਨ, ਲੇ ਵੀ,
ਯਹੂਦਾਹ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ, ਜ਼ਬੂਲੁਨ 2 ਦਾਨ, ਯੂਸੁਫ਼, ਿਬਨਯਾਮੀਨ,
ਨਫ਼ਤਾਲੀ, ਗਾਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ। 3 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਏਰ, ਓਨਾਨ
ਅਤੇ ਸ਼ੇਲਾਹ ਿਜਹਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਨਾਨਣ ਸ਼ੂਆ ਦੀ ਧੀ ਨੇ , ਉਹ
ਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਏਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।
4 ਤਾਮਾਰ ਉਹ ਦੀ ਨੂੰ ਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰਸ ਤੇ ਜ਼ਰਹ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 5 ਪਰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਹਸਰੋਨ
ਅਤੇ ਹਾਮੂਲ ਸਨ। 6 ਜ਼ਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਿਜ਼ਮਰੀ, ਏਥਾਨ, ਹੇਮਾਨ,
ਕਲਕੋਲ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਨ। 7 ਕਰਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ:
ਆਕਾਰ ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਏਥਾਨ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ: ਅਜ਼ਰਯਾਹ।
ਦਾਊਦ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
9 ਹਸਰੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਯਰਹਮਏਲ, ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਲੂ ਬਾਈ ਸਨ।
10 ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਨਹਸ਼ੋਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ ਸੀ। 11 ਨਹਸ਼ੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸਲਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਅਜ਼ ਸੀ। 12 ਬੋਅਜ਼ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਓਬੇਦ ਸੀ ਅਤੇ ਓਬੇਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੱਸੀ ਸੀ। 13 ਯੱਸੀ ਦਾ
ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ ਸੀ, ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੂਜਾ, ਿਸ਼ਮਆਹ
ਤੀਜਾ, 14 ਨਥਨੇ ਲ ਚੌਥਾ, ਰੱਦਈ ਪੰਜਵਾਂ, 15 ਓਸਮ ਛੇਵਾਂ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਸੱਤਵਾਂ ਸੀ। 16 ਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਰੂਯਾਹ ਅਤੇ ਅਬੀਗੈਲ
ਸਨ ਅਤੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅਬੀਸ਼ਈ, ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਅਸਾਹੇਲ
ਸਨ। 17 ਅਬੀਗੈਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਾਸਾ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਯਥਰ ਇਸਮਾਏਲੀ ਸੀ।
ਹਸ਼ਰੋਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ

18 ਹਸਰੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇ ਬ ਲਈ ਉਹ ਦੀ ਔਰਤ ਅਜ਼ੁਬਾਹ ਅਤੇ

ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਯਰੀਓਥ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਯੇਸ਼ਰ, ਸੋਬਾਬ ਅਤੇ ਅਿਰਦੋਨ। 19 ਜਦੋਂ ਅਜ਼ੁਬਾਹ ਮਰ
ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਅਫਰਾਥ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਹੂਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 20 ਹੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਊਰੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਊਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਸਲਏਲ ਸੀ। 21 ਫੇਰ ਹਸਰੋਨ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਮਾਕੀਰ ਦੀ ਧੀ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਿਜਹ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ
ਕੇ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਸਗੂਬ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ। 22 ਸਗੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਈਰ ਸੀ ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਲਆਦ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤੇਈ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ। 23 ਗਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨੇ ਯਾਈਰ ਦੇ
ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਨਾਥ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਿਲਆ
ਅਰਥਾਤ ਸੱਠਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ । ਇਹ ਸਭ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਪਤਾ ਮਾਕੀਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 24 ਇਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਿਕ ਹਸਰੋਨ ਕਾਲੇਬ ਅਫਰਾਥਾਹ
ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਹਸਰੋਨ ਦੀ ਔਰਤ ਅਿਬਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਅਸ਼ਹੂਰ ਿਜਹੜਾ ਤਕੋਆਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
ਯਰਹਮਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਹਸਰੋਨ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਯਰਹਮਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਰਾਮ
ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਸੀ, ਬੂਨਾਹ, ਓਰਨ, ਅਤੇ ਓਸਮ ਅਹੀਯਾਹ।
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26 ਯਰਹਮਏਲ

ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਸੀ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅਟਾਰਾਹ
ਸੀ। ਉਹ ਓਨਾਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ। 27 ਯਰਹਮਏਲ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਰਾਮ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਮਅਸ, ਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਏਕਰ ਸਨ। 28 ਓਨਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸ਼ੰਮਈ ਅਤੇ ਯਾਦਾ ਸਨ। ਸ਼ੰਮਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਸ਼ੂਰ
ਸਨ। 29 ਅਬੀਸ਼ੂਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਹੈਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਅਹਬਾਨ ਅਤੇ ਮੋਲੀਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 30 ਨਾਦਾਬ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਸਲਦ, ਅੱਪਇਮ ਸਨ। ਪਰ ਸਲਦ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਹੀ ਮਰ
ਿਗਆ। 31 ਅੱਪਇਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸ਼ਈ ਸੀ, ਿਯਸ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸ਼ੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਲਈ ਸੀ 32 ਸ਼ੰਮਈ ਦੇ ਭਰਾ
ਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਥਰ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਸਨ। ਯਥਰ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਹੀ
ਮਰ ਿਗਆ। 33 ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਲਥ ਅਤੇ ਜ਼ਾਜ਼ਾ ਸਨ। ਇਹ
ਯਰਹਮਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 34 ਸ਼ੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ
ਧੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਟਿਹਲੂ ਆ ਸੀ ਿਜਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਯਰਹਾ ਸੀ। 35 ਸ਼ੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਆਪਣੇ
ਟਿਹਲੂ ਏ ਯਰਹਾ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਅੱਤਈ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 36 ਅੱਤਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਥਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਬਾਦ ਸੀ। 37 ਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਫ਼ਲਾਲ ਸੀ ਅਤੇ
ਅਫ਼ਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਓਬੇਦ ਸੀ। 38 ਓਬੇਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਸੀ ਅਤੇ
ਯੇਹੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਸੀ। 39 ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਲਸ
ਸੀ ਅਤੇ ਹਲਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਾਸਾਹ ਸੀ। 40 ਅਲਾਸਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਸਸਮਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਸਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੂਮ ਸੀ। 41 ਸ਼ੱਲੂਮ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਕਮਯਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਯਕਮਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਸੀ।
ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ਜ

42 ਯਰਹਮਏਲ ਦੇ ਭਰਾ ਕਾਲੇ ਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦਾ ਪਿਹਲੌ ਠਾ

ਿਜਹੜਾ ਜ਼ੀਫ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
43 ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਕੋਰਹ, ਤੱਪੂਆਹ, ਰਕਮ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ ਸਨ।
44 ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਮ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਯਾਰਕਆਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਮਈ ਸੀ। 45 ਸ਼ੰਮਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਓਨ
ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓਨ ਬੈਤ ਸੂਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। 46 ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਦਾਸੀ
ਏਫਾਹ ਨੇ ਹਾਰਾਨ, ਮੋਸਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰਾਨ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਾਜ਼ੇਜ਼ ਸੀ। 47 ਯਾਹਦਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਰਗਮ, ਯੋਥਾਮ,
ਗੇਸ਼ਾਨ, ਪਲਟ, ਏਫਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਅਫ ਸੀ। 48 ਮਅਕਾਹ ਕਾਲੇਬ
ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸ਼ਬਰ ਅਤੇ ਿਤਰਹਨਾਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 49 ਉਸ
ਨੇ ਵੀ ਮਦਮੰਨਾਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਸ਼ਅਫ, ਮਕਬੇਨਾ ਦੇ ਿਪਤਾ ਸ਼ਵਾ ਅਤੇ
ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਧੀ ਅਕਸਾਹ
ਸੀ। 50 ਇਹ ਹੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜਾ ਅਫਰਾਥਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ
ਸੀ, ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸ਼ੋਬਾਲ,
51 ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸਾਲਮਾ, ਬੈਤਗਾਦੇਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹਾਰੇਫ।
52 ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਦੇ ਿਪਤਾ ਸ਼ੋਬਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਹਾਰੋਆਹ
ਤੇ ਮਨੁਹੋਥ ਦਾ ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ। 53 ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ,
ਿਯਥਰੀ, ਪੂਥੀ, ਸ਼ੁਮਾਥੀ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਰਾਈ ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਆਥੀ ਅਤੇ
ਅਸ਼ਤਾਉਲੀ ਿਨੱਕਲੇ। 54 ਸਾਲਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੈਤਲਹਮ ਨਟੋਫਾਥੀ,
ਅਟਰੋਥ-ਬੈਤ-ਯੋਆਬ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਤੇ ਮਨਹਥੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ,
ਸਾਰਈ 55 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਲਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਿਜਹੜੇ ਯਾਬੇਸ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਤੀਰਆਥੀ ਿਸ਼ਮਆਥੀ ਅਤੇ ਸੂਕਾਥੀ। ਇਹ ਕੇਨੀ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹੰਮਥ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।

3
ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਤੋਂ ਜੰਮੇ। ਪਿਹਲੌਠਾ ਅਮਨਨ ਿਯਜ਼ਰੇਲਣ ਅਹੀਨਅਮ ਤੋਂ, ਦੂਜਾ
ਦਾਨੀਏਲ ਕਰਮਲੀ ਅਬੀਗੈਲ ਤੋਂ, 2 ਤੀਜਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਮਅਕਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੀ ਗਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਲਮਈ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਚੌਥਾ
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਹੱਗੀਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, 3 ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਫ਼ਟਯਾਹ ਅਬੀਟਾਲ
ਤੋਂ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਿਯਥਰਆਮ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਗਲਾਹ ਤੋਂ। 4 ਇਹ
ਛੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਰਾਜ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਰਾਜ
1
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ਕੀਤਾ। 5 ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਜੰਮੇ: ਸ਼ਮੂਆਹ, ਸ਼ੋਬਾਬ,
ਨਾਥਾਨ, ਸੁਲੇਮਾਨ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਅੰਮੀਏਲ ਦੀ ਧੀ ਬਥਸ਼ੂਆ ਤੋਂ ਜੰਮੇ,
6 ਿਯਬਹਾਰ, ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ, ਅਲੀਫ਼ਾਲਟ, 7 ਨਗਹ, ਨਫ਼ਗ, ਯਾਫ਼ੀਆ,
8 ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ, ਅਲਯਾਦਾ, ਅਲੀਫ਼ਾਲਟ ਅਤੇ ਨੌਂ । 9 ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ
ਸੀ।
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ

10 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ ਸੀ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਿਬਯਾਹ,

ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸਾ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ, 11 ਉਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼,
12 ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਉਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ, 13 ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਜ਼, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ, 14 ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮੋਨ,
ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ। 15 ਅਤੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਹਲੌਠਾ
ਯੋਹਾਨਾਨ, ਦੂਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ, ਤੀਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਚੌਥਾ
ਸ਼ੱਲੂਮ। 16 ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਕਾਨਯਾਹ, ਉਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ।
ਰਾਜਾ ਯਕਾਨਯਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਿਸਰ, ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ,
18 ਮਲਕੀਰਾਮ, ਪਦਾਯਾਹ, ਸ਼ਨੱਸਰ, ਯਕਮਯਾਹ, ਹੋਸ਼ਾਮਾ ਅਤੇ
ਨਦਬਯਾਹ। 19 ਪਦਾਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਸਨ
ਅਤੇ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ, ਹਨਨਯਾਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ
ਸ਼ਲੋਮੀਥ ਸੀ, 20 ਹਸ਼ੁਬਾਹ, ਓਹਲ, ਬਰਕਯਾਹ, ਹਸਦਯਾਹ ਅਤੇ
ਯੂਸ਼ਬ-ਹਸਦ ਪੰਜ ਸਨ। 21 ਹਨਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਲਟਯਾਹ ਅਤੇ
ਿਯਸ਼ਅਯਾਹ, ਰਫ਼ਾਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਰਨਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਓਬਦਯਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 22 ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਅਯਾਹ
ਅਤੇ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੱਟਸ਼
ੂ , ਿਯਗਾਲ, ਬਾਰੀਆਹ,
ਨਅਰਯਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਟ ਛੇ ਸਨ। 23 ਨਅਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਅਲਯੋਏਨਈ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰੀਕਾਮ। 24 ਅਲਯੋਏਨਈ
ਦੇ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਹੋਦਵਯਾਹ, ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ, ਪਲਾਯਾਹ, ਅੱਕੂਬ,
ਯੋਹਾਨਾਨ, ਦਲਾਯਾਹ ਅਤੇ ਅਨਾਨੀ।
17 ਯਕਾਨਯਾਹ

4
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
1 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਪਰਸ, ਹਸਰੋਨ, ਕਰਮੀ, ਹੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਬਾਲ।
2 ਸ਼ੋਬਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਆਯਾਹ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹਥ, ਉਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਹੂਮਈ ਤੇ ਲਹਦ। ਇਹ ਸਾਰਆਥੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ
ਸਨ। 3 ਏਟਾਮ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਿਯਜ਼ਰਏਲ, ਿਯਸ਼ਮਾ,
ਿਯਦਬਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੱਸਲਲਪੋਨੀ ਸੀ। 4 ਫਨੂਏਲ ਗਦੋਰ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਏਜ਼ਰ, ਹੂਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ। ਇਹ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਅਫਰਾਥਾਹ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਹੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ 5 ਅਤੇ ਤਕੋਆਹ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਅਸ਼ਹੂਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ, ਹਲਾਹ ਅਤੇ ਨਅਰਾਹ।
6 ਨਅਰਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਅਹੁੱਜ਼ਾਮ, ਹੇਫ਼ਰ, ਤੇਮਨੀ ਅਤੇ
ਹਾਅਹਸ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਨਅਰਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
7 ਹਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਸਰਥ, ਿਯਸਹਰ ਅਤੇ ਅਥਨਾਨ ਸਨ। 8 ਕੋਸ
ਤੋਂ ਆਨੂਬ, ਸੋਬੇਬਾਹ ਅਤੇ ਹਾਰੁਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹਰਹੇਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਜੰਮੇ। 9 ਯਾਬੇਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਤਵੰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਯਅਬੇਸ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 10 ਯਾਬੇਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਬਰਕਤ
ਿਦੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ!”
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਸੂਚੀਆਂ
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11 ਸ਼ੂਹਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਕਲੂ ਬ ਤੋਂ ਮਹੀਰ ਜੰਿਮਆ ਜੋ ਅਸ਼ਤੋਨ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਸੀ। 12 ਅਸ਼ਤੋਨ ਤੋਂ ਬੈਤਰਾਫਾ, ਪਾਸੇਆਹ ਅਤੇ ਈਰ-ਨਾਹਾਸ਼
ਦੇ ਿਪਤਾ ਤਿਹੰਨਾਹ ਜਨਮੇ। ਇਹ ਰੇਕਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। 13 ਕਨਜ਼
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਥਨੀਏਲ ਅਤੇ ਸਰਾਯਾਹ, ਆਥਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹਥਥ। 14 ਮਓਨਥਈ ਤੋਂ ਆਫਰਾਹ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਸਰਾਯਾਹ ਤੋਂ
ਯੋਆਬ ਜੰਿਮਆ ਿਜਹੜਾ ਗੇ-ਹਰਾਸ਼ੀਮ ਦਾ ਪੁਰਖਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਲੋਕ
ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ। 15 ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਈਰੂ,
ਏਲਾਹ ਅਤੇ ਨਅਮ ਸਨ ਅਤੇ ਏਲਾਹ ਪੁੱਤਰ ਕਨਜ਼ 16 ਅਤੇ ਯਹੱਲੇਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ੀਫ ਤੇ ਜ਼ੀਫਾਹ, ਤੀਰਯਾ ਤੇ ਅਸਰੇਲ 17 ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਥਰ, ਮਰਦ, ਏਫਰ ਅਤੇ ਯਾਲੋਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਰਯਮ ਤੇ
ਸ਼ੰਮਈ ਤੇ ਿਯਸ਼ਬਹ ਅਸ਼ਤਮੋਆ ਦਾ ਿਪਤਾ ਜਣੀ 18 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਯਹੂਦਣ ਔਰਤ ਨੇ ਗਦੋਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਯਰਦ ਤੇ ਸੋਕੋਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੇਬਰ
ਤੇ ਜ਼ਾਨਅਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਯਕੂਥੀਏਲ ਜਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ
ਿਬਥਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਿਵਆਹ ਿਲਆ 19 ਅਤੇ
ਹੋਦੀਯਾਹ ਦੀ ਔਰਤ ਨਹਮ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਰਮੀ ਕਈਲਾਹ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਆਕਾਥੀ ਅਸ਼ਤਮੋਆ ਸਨ 20 ਅਤੇ ਸ਼ੀਮੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਮਨਨ ਤੇ ਿਰੰਨਾਹ ਬਨ-ਹਾਨਾਨ ਤੇ ਤੀਲੋਨ ਅਤੇ ਿਯਸ਼ਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਜ਼ੋਹੇਥ ਤੇ ਬਨ-ਜ਼ੋਹੇਥ।

ਸ਼ੇਲਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਲੇਕਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਏਰ
ਤੇ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਲਅਦਾਹ ਅਤੇ ਬੈਤ ਅਸ਼ਬੇਆ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਜਹੜੇ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਬੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਨ
22 ਅਤੇ ਯੋਕੀਮ ਤੇ ਕੋਜ਼ੇਬਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਾਫ ਜੋ ਮੋਆਬ
ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯਾਸ਼ੂਬੀ-ਲਹਮ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ
ਹਨ 23 ਇਹ ਘੁਿਮਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਗਦੇਰਾਹ ਤੇ ਨਟਾਈਮ ਦੇ ਵੱਸਣ
ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
21

ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਨਮੂਏਲ ਤੇ ਯਾਮੀਨ, ਯਾਰੀਬ, ਜ਼ਰਹ
ਸ਼ਾਊਲ 25 ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੂਮ, ਉਹ ਦਾ ਿਮਬਸਾਮ, ਉਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਮਸ਼ਮਾ 26 ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੰਮੂਏਲ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਜ਼ੱਕੂਰ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ 27 ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ ਸੋਲ਼ਾਂ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਛੇ ਧੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਵਧੇ
28 ਅਤੇ ਓਹ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਿਵੱਚ ਤੇ ਮੋਲਾਦਾਹ ਤੇ ਹਸਰਸ਼ੂਆਲ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੇ ਸਨ 29 ਅਤੇ ਿਬਲਹਾਹ ਿਵੱਚ ਤੇ ਆਸਮ ਿਵੱਚ ਤੇ ਤੋਲਾਦ
ਿਵੱਚ 30 ਅਤੇ ਬਥੂਏਲ ਿਵੱਚ ਤੇ ਹਾਰਮਾਹ ਿਵੱਚ ਤੇ ਿਸਕਲਗ ਿਵੱਚ
31 ਅਤੇ ਬੈਤ ਮਰਕਾਬੋਥ ਿਵੱਚ ਤੇ ਹਸਰ-ਸੂਸੀਮ ਿਵੱਚ ਤੇ ਬੈਤਿਬਰਈ ਿਵੱਚ ਤੇ ਸ਼ਅਰਇਮ ਿਵੱਚ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸਨ 32 ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ, ਏਟਾਮ ਤੇ ਏਨ, ਿਰੰਮੋਨ
ਤੇ ਤੋਕਨ ਤੇ ਆਸ਼ਾਨ, ਪੰਜ ਸ਼ਿਹਰ 33 ਨਾਲੇ ਇਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਬਆਲ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਪੱਤੀਆਂ ਸਨ 34 ਅਤੇ ਮਸ਼ੋਬਾਬ ਤੇ
ਯਮਲੇਕ ਤੇ ਯੋਸ਼ਾਹ ਅਮਸਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 35 ਅਤੇ ਯੋਏਲ ਤੇ ਯੇਹੂ
ਯੋਿਸ਼ਬਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਰਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
36 ਅਤੇ ਅਲਯੋਏਨਈ ਤੇ ਯਅਕੋਬਾਹ ਤੇ ਯਸ਼ੋਹਾਯਾਹ ਤੇ ਅਸਾਯਾਹ
ਤੇ ਅਦੀਏਲ ਤੇ ਿਯਸੀਿਮਏਲ ਤੇ ਬਨਾਯਾਹ 37 ਅਤੇ ਿਸ਼ਫ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਜ਼ੀਜ਼ਾ, ਅੱਲੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਦਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਸ਼ਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 38 ਇਹ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੋਇਆ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਵਧ ਗਏ। 39 ਅਤੇ ਉਹ ਗਦੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਤੱਕ
ਆਪਿਣਆਂ ਇੱਜੜਾਂ ਲਈ ਚਾਰਗਾਹ ਲੱਭਣ ਗਏ। 40 ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਚਾਰਗਾਹ ਲੱਭੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ ਲੰਮਾ
ਚੌੜਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਢੋਂ
ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। 41 ਉਹ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ ਤੇ
24
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ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਊਨੀਮ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪ
ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾ ਸੀ
42 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਪੁਰਸ਼
ਸੇਈਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਿਯਸ਼ਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਪਲਟਯਾਹ ਤੇ ਨਅਰਯਾਹ ਤੇ ਰਫ਼ਾਯਾਹ ਤੇ ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਸਨ 43 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਭੱਜ ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

5
ਰਊਬੇਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ (ਉਹ ਪਿਹਲੌਠਾ
ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਬਸਤਰ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਲ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੌਠਾ ਕਰਕੇ
ਨਹੀਂ ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ) 2 ਯਹੂਦਾਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਲਵਾਨ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਨੱਕਿਲਆ ਪਰ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਸੀ 3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਨਕ
ਤੇ ਪੱਲੂ, ਹਸਰੋਨ ਤੇ ਕਰਮੀ 4 ਯੋਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਉਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਗੋਗ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 5 ਮੀਕਾਹ ਉਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਰਆਯਾਹ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਆਲ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 6 ਬਏਰਾਹ
ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਤਲਗਥ ਿਪਲਨਅਸਰ
ਬੰਧੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ 7 ਉਹ
ਦੇ ਭਰਾ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਦੀ
ਕੁਲ ਪੱਤੀ ਬਣੀ ਇਹ ਸਨ, ਮੁਖੀ, ਯਈਏਲ ਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ 8 ਅਤੇ
ਬਲਾ ਆਜ਼ਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਮਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯੋਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜਾ
ਅਰੋਏਰ ਿਵੱਚ ਨਬੋ ਤੇ ਬਆਲ-ਮਓਨ ਤੱਕ ਵੱਸਦਾ ਸੀ 9 ਅਤੇ ਉਹ
ਚੜਦੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਵੱਸਦਾ ਸੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵਧ ਗਏ ਸਨ 10 ਅਤੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਓਹ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੜਦੇ ਵੱਲ
ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ।ੇ
1

ਗਾਦ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸਲਕਾਹ ਤੱਕ
ਵੱਸੇ 12 ਯੋਏਲ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਫਾਮ ਅਤੇ ਯਅਨਈ ਤੇ ਸ਼ਾਫਾਟ
ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ 13 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੱਤ ਭਰਾ,
ਮੀਕਾਏਲ ਤੇ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਾ ਤੇ ਯੋਰਈ ਤੇ ਯਅਕਾਨ ਤੇ ਜ਼ੀਆ ਤੇ
ਏਬਰ ਸਨ 14 ਇਹ ਅਬੀਹੈਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੂਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਾਰੋਅਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੀਕਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯਸ਼ੀਸ਼ਈ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਯਹਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬੂਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 15 ਅਬਦੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਹੀ, ਗੂਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ
16 ਅਤੇ ਓਹ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ
ਿਵੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਤੱਕ ਵੱਸਦੇ ਸਨ 17 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਥਾਮ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੁਲਪੱਤੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
11 ਗਾਦੀ

ਪੂਰਬ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਗੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ
ਤੇ ਗਾਦੀ ਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਿਜਹੜੇ
ਢਾਲ਼ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ
ਿਸਆਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਸੱਠ ਯੋਧੇ ਸਨ 19 ਅਤੇ
ਇਹ ਹਗਰੀਆਂ, ਯਟੂਰ ਤੇ ਨਾਫ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਨਦਾਬ ਨਾਲ ਲੜੇ 20 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਹਗਰੀ
ਅਤੇ ਸਭ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ
18 ਰਊਬੇਨੀ
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ਬੇਨਤੀ ਪਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਰੱਿਖਆ 21 ਅਤੇ ਓਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਊਠ ਪੰਜਾਹ
ਹਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਢਾਈ ਲੱਖ, ਅਤੇ ਗਧੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ
ਮਨੁੱਖ 22 ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਢੇ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੂਰਬ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ ਮਨਸ਼ੱਹ ਦੇ ਲੋਕ
ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸ।ੇ
ਓਹ ਬਾਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਆਲ-ਹਰਮੋਨ ਤੇ ਸਨੀਰ ਤੇ ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ
ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਗਏ 24 ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ
ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਏਫਰ ਤੇ ਿਯਸ਼ਈ ਤੇ ਅਲੀਏਲ ਤੇ ਅਜ਼ਰੀਏਲ ਤੇ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਤੇ ਹੋਦਵਯਾਹ ਤੇ ਯਹਦੀਏਲ ਿਜਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧ,ੇ
ਨਾਮੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ।
23 ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ

ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚਲ
ਕੇ ਿਵਭਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ 26 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪੂਲ
ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਤਲਗਥ ਿਪਲਨਅਸਰ ਦੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ,
ਗਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ
ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਹ, ਹਾਬੋਰ, ਹਾਰਾ ਅਤੇ ਗੋਜ਼ਾਨ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ
ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
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ਮਹਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੇਰਸ਼ੋਨ, ਕਹਾਥ ਤੇ ਮਰਾਰੀ 2 ਅਤੇ ਕਹਾਥ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਅਮਰਾਮ, ਿਯਸਹਾਰ ਤੇ ਹਬਰੋਨ ਤੇ ਉੱਜ਼ੀਏਲ 3 ਅਤੇ ਅਮਰਾਮ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਿਮਰਯਮ, ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਨਾਦਾਬ
ਤੇ ਅਬੀਹੂ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਤੇ ਈਥਾਮਾਰ 4 ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ੀਨਹਾਸ
ਜੰਿਮਆ, ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਤੋਂ ਅਬੀਸ਼ੂਆ ਜੰਿਮਆ 5 ਅਤੇ ਅਬੀਸ਼ੂਆ ਤੋਂ ਬੁੱਕੀ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਬੁੱਕੀ ਤੋਂ ਉੱਜ਼ੀ 6 ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰਹਯਾਹ ਜੰਿਮਆ
ਜ਼ਰਹਯਾਹ ਤੋਂ ਮਰਾਯੋਥ ਜੰਿਮਆ 7 ਮਰਾਯੋਥ ਤੋਂ ਅਮਰਯਾਹ ਜੰਿਮਆ
ਤੇ ਅਮਰਯਾਹ ਤੋਂ ਅਹੀਟੂਬ ਜੰਿਮਆ 8 ਅਤੇ ਅਹੀਟੂਬ ਤੋਂ ਸਾਦੋਕ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਸਾਦੋਕ ਤੋਂ ਅਹੀਮਅਸ ਜੰਿਮਆ 9 ਅਤੇ ਅਹੀਮਅਸ ਤੋਂ
ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਤੋਂ ਯੋਹਾਨਾਨ ਜੰਿਮਆ 10 ਅਤੇ
ਯੋਹਾਨਾਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਜੰਿਮਆ ਉਹੀ ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਸੀ 11 ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਤੋਂ ਅਮਰਯਾਹ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਅਮਰਯਾਹ
ਤੋਂ ਅਹੀਟੂਬ ਜੰਿਮਆ 12 ਅਤੇ ਅਹੀਟੂਬ ਤੋਂ ਸਾਦੋਕ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਸਾਦੋਕ ਤੋਂ ਸ਼ੱਲੂਮ ਜੰਿਮਆ 13 ਅਤੇ ਸ਼ੱਲੂਮ ਤੋਂ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜੰਿਮਆ
ਅਤੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਤੋਂ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਜੰਿਮਆ 14 ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਤੋਂ
ਸਰਾਯਾਹ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਸਰਾਯਾਹ ਤੋਂ ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਜੰਿਮਆ 15 ਅਤੇ
ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ
ਿਗਆ ਤਦ ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਿਗਆ।
1 ਲੇ ਵੀ

ਲੇਵੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ਜ

16 ਲੇ ਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੇਰਸ਼ੋਮ, ਕਹਾਥ ਤੇ ਮਰਾਰੀ 17 ਇਹ ਗੇਰਸ਼ੋਮ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ, ਿਲਬਨੀ ਤੇ ਿਸ਼ਮਈ 18 ਅਤੇ ਕਹਾਥ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਅਮਰਾਮ ਤੇ ਿਯਸਹਾਰ ਤੇ ਹਬਰੋਨ ਤੇ ਉੱਜ਼ੀਏਲ 19 ਮਰਾਰੀ

ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਹਲੀ ਤੇ ਮੂਸ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਲੇਵੀ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ 20 ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦੀ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਲਬਨੀ,
ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹਥ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜ਼ੰਮਾਹ, 21 ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਆਹ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਦ,ੋ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰਹ, ਉਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਅਥਰਈ 22 ਕਹਾਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ,
ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਰਹ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਸੀਰ, 23 ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਲਕਾਨਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਯਾਸਾਫ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਸੀਰ
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ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਹਥ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਊਰੀਏਲ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ 25 ਅਤੇ ਅਲਕਾਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਮਾਸਈ ਤੇ ਅਹੀਮੋਥ 26 ਅਲਕਾਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੋਫ਼ਈ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹਥ 27 ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ, ਉਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਰੋਹਾਮ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਕਾਨਾਹ 28 ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਵਸ਼ਨੀ ਤੇ ਅਿਬਯਾਹ 29 ਮਰਾਰੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਮਹਲੀ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਲਬਨੀ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ,
ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਜ਼ਾਹ, 30 ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਆ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੱਗੀਯਾਹ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸਾਯਾਹ।
ਹੈਕਲ ਦੇ ਗਾਇਕ
ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਭਵਨ ਦੇ
ਗਵੱਈਯਾਂ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ ਸੀ 32 ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਓਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਓਹ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 33 ਇਹ
ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਹਾਥੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਮਾਨ
ਗਵੱਯਾ, ਯੋਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, 34 ਅਲਕਾਨਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯਰੋਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਲੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੋਆਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, 35 ਸੂਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਲਕਾਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਹਥ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਅਮਾਸਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 36 ਅਲਕਾਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯੋਏਲ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਫਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 37 ਤਹਥ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਸੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਬਯਾਸਾਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਰਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ 38 ਿਯਸਹਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਹਾਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਲੇਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 39 ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭਰਾ ਆਸਾਫ਼, ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਸਾਫ਼ ਬਰਕਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਸ਼ਮਆ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, 40 ਮੀਕਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਅਸੇਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਲਕੀਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, 41 ਅਥਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ਰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਦਾਯਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, 42 ਏਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਜ਼ੰਮਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਮਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
43 ਯਹਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਲੇ ਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 44 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਏਥਾਨ ਕੀਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਅਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੱਲੂਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, 45 ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਅਮਸਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 46 ਅਮਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਬਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਾਮਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 47 ਮਹਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੂਸ਼ੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਮਰਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਲੇਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 48 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ
ਲੇਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਥਾਪੇ
ਗਏ।
31

ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਪਰ ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਧੂਪ
ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 50 ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ,
ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ੂਆ, 51 ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਕੀ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਉੱਜ਼ੀ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰਹਯਾਹ, 52 ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾਯੋਥ, ਉਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਯਾਹ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਟੂਬ, 53 ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸਾਦੋਕ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਅਸ।
49

ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਦਾ ਭਾਗ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਗੁਣਾ ਿਨੱਕਿਲਆ 55 ਸੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਬਰੋਨ ਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ 56 ਪਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ
ਪੈਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੰਡ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੇ 57 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਨਗਰ ਿਦੱਤੇ
ਅਰਥਾਤ ਹਬਰੋਨ, ਿਲਬਨਾਹ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ, ਯੱਤੀਰ,
54 ਇਹ
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ਅਸ਼ਤਮੋਆ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ 58 ਤੇ ਹੀਲੇਨ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ, ਦਬੀਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ 59 ਤੇ ਆਸ਼ਾਨ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ ਤੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ
60 ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਗਬਾ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ
ਸਣੇ, ਅੱਲਮਥ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ ਤੇ ਅਨਾਥੋਥ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ
ਸਨ। 61 ਕਹਾਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਗੋਤ ਦੀ ਕੁਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਕੀ ਸਨ ਉਸ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਤੋਂ
ਗੁਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਮਲੇ 62 ਅਤੇ ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਤੇ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ
ਗੋਤ ਤੋਂ ਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ
ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ 63 ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ, ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਗੁਣਾ ਪਾ
ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ 64 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ ਿਦੱਤੇ 65 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਪਾ ਕੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ
ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਦੱਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੋਇਆ
ਹੈ। 66 ਅਤੇ ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੰਿਨਆਂ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਸਨ 67 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਿਦੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਕਮ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ,
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਗਜ਼ਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ
68 ਅਤੇ ਯਾਕਮਆਮ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ ਤੇ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਉਹ
ਿਦਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ 69 ਅਤੇ ਅੱਯਾਲੋਨ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ
ਤੇ ਗਥ-ਿਰੰਮੋਨ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ 70 ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ
ਗੋਤ ਤੋਂ ਆਨੇ ਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ, ਿਬਲਆਮ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ, ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ। 71 ਗੇਰਸ਼ੋਮ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਦੀ ਕੁਲ ਤੋਂ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ
ਗੋਲਾਨ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ 72 ਅਤੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਕਦਸ਼ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ ਤੇ ਦਾਬਰਥ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ 73 ਅਤੇ
ਰਾਮੋਥ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ ਤੇ ਆਨੇ ਮ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ
ਸਣੇ 74 ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਲ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ
ਤੇ ਅਬਦੋਨ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ 75 ਅਤੇ ਹੂਕੋਕ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ ਅਤੇ ਰਹੋਬ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ 76 ਅਤੇ
ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ, ਕਾਦੇਸ਼ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ
ਸਣੇ ਤੇ ਹੰਮੋਨ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ ਿਕਰਯਾਥੈਮ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ। 77 ਬਾਕੀ ਮਰਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ
ਿਰੰਮੋਨ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ, ਤਾਬੋਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ
ਸਣੇ 78 ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ ਯਰਦਨ ਦੇ ਚੜਦੇ ਪਾਸੇ
ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਬਸਰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ
ਤੇ ਯਹਾਸ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ 79 ਅਤੇ ਕਦੇਮੋਥ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ ਤੇ ਮੇਫ਼ਾਅਥ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ 80 ਅਤੇ
ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ
ਸਣੇ ਤੇ ਮਹਨਇਮ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ 81 ਅਤੇ ਹਸ਼ਬੋਨ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ ਤੇ ਯਾਜ਼ੇਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਸਣੇ।

7
ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਤੋਲਾ ਤੇ ਫੂਆਹ ਤੇ ਯਾਸ਼ੂਬ
ਤੇ ਿਸ਼ਮਰੋਨ 2 ਅਤੇ ਤੋਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਜ਼ੀ ਤੇ ਰਫ਼ਾਯਾਹ ਤੇ ਯਰੀਏਲ
ਤੇ ਯਹਮਈ ਤੇ ਿਯਬਸਾਮ ਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤੋਲਾ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ
ਸਨ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਸੀ
3 ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਜ਼ਰਹਯਾਹ ਅਤੇ ਿਯਜ਼ਰਹਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਮੀਕਾਏਲ ਤੇ ਓਬਦਯਾਹ ਤੇ ਯੋਏਲ, ਿਯੱਸ਼ੀਯਾਹ, ਪੰਜ, ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਏ
4 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਿਧਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਸਨ, ਛੱਤੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਆਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ
1
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ਪੁੱਤਰ ਸਨ 5 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਡਾਢੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਪੱਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗਣੇ
ਹੋਏ ਸਤਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ।
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
6 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਲਾ ਤੇ ਬਕਰ ਤੇ ਯਦੀਏਲ, ਿਤੰਨ
7 ਅਤੇ ਬਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਸਬੋਨ ਤੇ ਉੱਜ਼ੀ ਤੇ ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਤੇ ਯਰੀਮੋਥ
ਤੇ ਈਰੀ, ਪੰਜ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ
ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ
ਚੌਂਤੀ ਿਗਣੇ ਗਏ ਸਨ। 8 ਬਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮੀਰਾਹ ਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਤੇ
ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਤੇ ਅਲਯੋਏਨਈ ਤੇ ਆਮਰੀ ਤੇ ਿਯਰੇਮੋਥ ਤੇ ਅਿਬਯਾਹ
ਤੇ ਅਨਾਥੋਥ ਤੇ ਆਲਾਮਥ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 9 ਕੁੱਲਪੱਤਰੀ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੀਹ
ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੀ, ਡਾਢੇ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਦੇ ਮੁਖੀਏ 10 ਅਤੇ ਯਦੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਬਲਹਾਨ ਅਤੇ ਿਬਲਹਾਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਊਸ਼ ਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਤੇ ਏਹੂਦ ਤੇ ਕਨਾਨਾਹ ਤੇ ਜ਼ੇਥਾਨ
ਤੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਅਹੀਸ਼ਾਹਰ 11 ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਦੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਢੇ ਸੂਰਮੇ
ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਸੈਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਜੋਗ ਸਨ
12 ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਪੀਮ ਤੇ ਹੁੱਪੀਮ ਈਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਸ਼ੀਮ ਅਹੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ।
ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
13 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਹਸੀਏਲ ਤੇ ਗੂਨੀ ਤੇ ਯੇਸਰ ਤੇ ਸ਼ੱਲੂਮ
ਿਬਲਹਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ।
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ

14 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਸਰੀਏਲ ਿਜਹ ਨੂੰ

ਉਹ ਦੀ ਅਰਾਮੀ ਦਾਸੀ
ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਪਤਾ ਮਾਕੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ। 15 ਮਾਕੀਰ ਨੇ ਹੁੱਪੀਮ ਤੇ ਸ਼ੁੱਪੀਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਵਆਹ ਲਈ
ਿਜਹ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮਅਕਾਹ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ
ਸੀ ਅਤੇ ਸਲਾਫਹਾਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। 16 ਮਾਕੀਰ ਦੀ ਔਰਤ
ਮਅਕਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਸ਼
ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਊਲਾਮ ਤੇ ਰਾਕਮ ਸਨ 17 ਅਤੇ ਊਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਦਾਨ। ਇਹ
ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਿਜਹੜਾ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ
ਪੋਤਾ ਸੀ 18 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭੈਣ ਹੰਮੋਲਕੋਥ ਨੇ ਈਸ਼ਹੋਦ ਤੇ ਅਬੀਅਜ਼ਰ
ਤੇ ਮਹਲਾਹ ਜਣੇ 19 ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ, ਅਹਯਾਨ ਤੇ
ਸ਼ਕਮ ਤੇ ਿਲਕਹੀ ਤੇ ਅਨੀਆਮ।
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ੁਥਲਹ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਦ ਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਤਹਥ, ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਲਆਦਾਹ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਹਥ
21 ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਥਲਹ ਤੇ ਅਜ਼ਰ
ਤੇ ਅਲਆਦ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗਥ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਜੰਮੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ
ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ। 22 ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ
ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਉਹ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ
ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ 23 ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਬਰੀਆਹ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ
ਆਈ ਸੀ 24 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਅਰਾਹ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਤੇ
ਉੱਪਰਲੇ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੇਨ-ਸ਼ਅਰਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 25 ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਫਹ ਤੇ ਰਸ਼ਫ਼ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਲਹ ਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਤਹਨ 26 ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਅਦਾਨ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮੀਹੂਦ,
ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ, 27 ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂਨ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ। 28 ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵਸੇਬੇ ਇਹ ਸਨ, ਬੈਤਏਲ ਉਹ
ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਸਣੇ ਅਤੇ ਚੜਦੇ ਪਾਸੇ ਨਅਰਾਨ ਅਤੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਗਜ਼ਰ
ਉਹ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਸਣੇ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਕਮ ਉਹ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਸਣੇ ਅੱਯਾਹ ਤੱਕ
ਉਹ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਸਣੇ 29 ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੋਲ ਬੈਤ ਸ਼ਾਨ
ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਸਣੇ, ਤਆਨਾਕ ਉਹ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਸਣੇ, ਮਿਗੱਦੋ ਉਹ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ
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ਸਣੇ, ਦੋਰ ਉਹ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਸਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਸਦੇ ਸਨ।
ਆਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਮਨਾਹ ਤੇ ਿਯਸ਼ਵਾਹ ਤੇ ਿਯਸ਼ਵੀ ਤੇ
ਬਰੀਆਹ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰਹ 31 ਅਤੇ ਬਰੀਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੇਬਰ
ਤੇ ਮਲਕੀਏਲ ਿਜਹੜਾ ਿਬਰਜ਼ਾਿਵਥ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ 32 ਅਤੇ ਹੇਬਰ ਤੋਂ
ਯਫਲੇਟ ਤੇ ਸ਼ੋਮਰ ਤੇ ਹੋਥਾਮ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ੂਆ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ
33 ਅਤੇ ਯਫਲੇ ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਾਸਕ ਤੇ ਿਬਮਹਾਲ ਤੇ ਅਸ਼ਵਥ। ਇਹ
ਯਫਲੇਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ 34 ਅਤੇ ਸ਼ਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਹੀ ਤੇ ਰੋਹਗਾਹ,
ਤੇ ਹੁੱਬਾਹ ਤੇ ਅਰਾਮ 35 ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭਰਾ ਹੇਲਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੋਫਾਹ ਤੇ
ਿਯਮਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਲਸ਼ ਤੇ ਆਮਲ 36 ਸੋਫਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੂਅਹ ਤੇ ਹਰਨਫਰ
ਤੇ ਸ਼ੂਆਲ ਤੇ ਬੇਰੀ ਤੇ ਿਯਮਰਾਹ 37 ਬਸਰ ਤੇ ਹੋਦ ਤੇ ਸ਼ੰਮਾ ਤੇ ਿਸ਼ਲਸ਼ਾਹ
ਤੇ ਿਯਥਰਾਨ ਤੇ ਬਏਰਾ 38 ਅਤੇ ਯਥਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਤੇ ਿਪਸਪਾ
ਤੇ ਅਰਾ 39 ਅਤੇ ਉੱਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਰਹ ਤੇ ਹੰਨੀਏਲ ਤੇ ਿਰਸਯਾ
40 ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ
ਮੁਖੀਏ, ਉੱਤਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸੂਰਮੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਕੁਲ ਪੱਤੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਿਗਣੇ ਗਏ ਸੋ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ।
30
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ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਬਲਾ ਜੰਿਮਆ, ਦੂਜਾ
ਅਸ਼ਬੇਲ ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਹਰਹ 2 ਚੌਥਾ ਨਹਾਹ, ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਫਾ 3 ਅਤੇ ਇਹ
ਬਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅੱਦਾਰ ਤੇ ਗੇਰਾ ਤੇ ਅਬੀਹੂਦ 4 ਅਤੇ ਅਬੀਸ਼ੂਆ
ਤੇ ਨਅਮਾਨ ਤੇ ਅਹੋਅਹ 5 ਅਤੇ ਗੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਫ਼ੂਫ਼ਾਨ ਤੇ ਹੂਰਾਮ 6 ਅਹੂਦ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ। ਇਹ ਗਬਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਿਦਆਂ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਹਥ
ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ 7 ਅਤੇ ਨਅਮਾਨ ਤੇ ਅਹੀਯਾਹ ਤੇ ਗੇਰਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਜ਼ਾ ਤੇ ਅਹੀਹੂਦ ਜੰਮੇ। 8 ਸ਼ਹਰਿਯਮ ਤੋਂ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ
ਿਵੱਚ ਜਨਮੇ। ਹੂਸ਼ੀਮ ਤੇ ਬਅਰਾ ਉਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ 9 ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯੋਬਾਬ ਤੇ ਿਸਬਯਾ ਤੇ ਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਮਲਕਮ ਜੰਮੇ
10 ਨਾਲੇ ਯਊਸ ਤੇ ਸ਼ਾਕਯਾਹ ਤੇ ਿਮਰਮਾਹ। ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ 11 ਅਤੇ ਹੂਸ਼ੀਮ ਤੋਂ ਅਬੀਟੂਬ
ਤੇ ਅਲਪਾਅਲ ਜੰਮੇ 12 ਅਤੇ ਅਲਪਾਅਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਏਬਰ ਤੇ ਿਮਸ਼ਾਮ
ਤੇ ਸ਼ਾਮੇਦ ਿਜਸ ਨੇ ਓਨ ਤੇ ਲੋਦ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ਬਣਾਏ 13 ਅਤੇ
ਬਰੀਆਹ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਿਜਹੜੇ ਅੱਯਾਲੋਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਨੇ ਗਥ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ
14 ਅਤੇ ਅਹਯੋ, ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਤੇ ਿਯਰੇਮੋਥ 15 ਤੇ ਜ਼ਬਦਯਾਹ ਤੇ ਅਰਾਦ ਤੇ
ਆਦਰ 16 ਤੇ ਮੀਕਾਏਲ ਤੇ ਿਯਸ਼ਪਾਹ ਤੇ ਯੋਹਾ, ਬਰੀਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
17 ਤੇ ਜ਼ਬਦਯਾਹ ਤੇ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀ ਤੇ ਹੇਬਰ 18 ਅਤੇ ਿਯਸ਼ਮਰੇ
ਤੇ ਿਯਜ਼ਲੀਆਹ ਤੇ ਯੋਬਾਬ, ਅਲਪਾਅਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 19 ਅਤੇ ਯਾਕੀਮ
ਤੇ ਿਜ਼ਕਰੀ ਤੇ ਜ਼ਬਦੀ 20 ਅਤੇ ਅਲੀਏਨਈ ਤੇ ਿਸੱਲਥਈ ਤੇ ਅਲੀਏਲ
21 ਅਤੇ ਅਦਾਯਾਹ ਤੇ ਬਰਾਯਾਹ ਤੇ ਿਸ਼ਮਰਾਥ, ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
22 ਅਤੇ ਿਯਸ਼ਪਾਨ ਤੇ ਏਬਰ ਤੇ ਅਲੀਏਲ 23 ਅਤੇ ਅਬਦੋਨ ਤੇ ਿਜ਼ਕਰੀ
ਤੇ ਹਾਨਾਨ 24 ਅਤੇ ਹਨਨਯਾਹ ਤੇ ਏਲਾਮ ਤੇ ਅਨਥੋਥੀਯਾਹ 25 ਅਤੇ
ਿਯਫਦਯਾਹ ਤੇ ਫਨੂਏਲ, ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 26 ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਰਈ ਤੇ
ਸ਼ਹਰਯਾਹ ਤੇ ਅਥਲਯਾਹ 27 ਅਤੇ ਯਅਰਸ਼ਯਾਹ ਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਤੇ
ਿਜ਼ਕਰੀ, ਯਰੋਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 28 ਇਹ ਮੁਖੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ। ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। 29 ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਿਗਬਓਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਯਈਏਲ
ਵੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਅਕਾਹ ਸੀ 30 ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੋਨ ਸੀ ਫੇਰ ਸੂਰ ਤੇ ਕੀਸ਼ ਤੇ ਬਆਲ ਤੇ ਨਾਦਾਬ
31 ਅਤੇ ਗਦੋਰ ਤੇ ਅਹਯੋ ਤੇ ਜ਼ਾਕਰ 32 ਅਤੇ ਿਮਕਲੋ ਥ ਤੋਂ ਿਸ਼ਮਆਹ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ।
1
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33 ਨੇ ਰ ਤੋਂ ਕੀਸ਼ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਯੋਨਾਥਾਨ, ਮਲਕੀਸ਼ੂਆ, ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਸ਼ਬਅਲ
ਜੰਮੇ 34 ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੀਬ-ਬਅਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰੀਬਬਅਲ ਤੋਂ ਮੀਕਾਹ ਜੰਿਮਆ 35 ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੀਥੋਨ ਤੇ
ਮਲਕ ਤੇ ਤਅਰੇਆ ਤੇ ਆਹਾਜ਼ 36 ਅਤੇ ਆਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਯਹੋਅੱਦਾਹ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯਹੋਅੱਦਾਹ ਤੋਂ ਆਲਮਥ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਵਥ ਤੇ ਿਜ਼ਮਰੀ ਜੰਮੇ
ਅਤੇ ਿਜ਼ਮਰੀ ਤੋਂ ਮੋਸਾ ਜੰਿਮਆ 37 ਅਤੇ ਮੋਸਾ ਤੋਂ ਿਬਨਆ ਜੰਿਮਆ
ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਫਾਹ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਾਸਾਹ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਆਸੇਲ 38 ਅਤੇ ਆਸੇਲ ਦੇ ਛੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਨ,
ਅਜ਼ਰੀਕਾਮ, ਬੋਕਰੂ ਤੇ ਇਸਮਾਏਲ ਤੇ ਸ਼ਅਰਯਾਹ ਤੇ ਓਬਦਯਾਹ ਤੇ
ਹਾਨਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ 39 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ
ਏਸ਼ਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਊਲਾਮ, ਦੂਜਾ ਯਊਸ਼ ਤੇ ਤੀਜਾ
ਅਲੀਫ਼ਾਲਟ 40 ਅਤੇ ਊਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤੇ ਅਰਥਾਤ ਡੇਢ
ਸੌ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ।
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ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
1 ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਕੁਲਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। 2 ਪਿਹਲੇ ਵਾਸੀ
ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਿਵੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ
ਸਨ ਇਸਰਾਏਲੀ, ਜਾਜਕ, ਲੇਵੀ ਤੇ ਨਥੀਨੀਮ ਸਨ 3 ਅਤੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, 4 ਊਥਈ
ਅੰਮੀਹੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਨੀ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, 5 ਅਤੇ
ਸ਼ੀਲੋਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਸਾਯਾਹ ਪਿਹਲੌਠਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 6 ਅਤੇ
ਜ਼ਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਯਊਏਲ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਛੇ ਸੌ ਨੱਬੇ 7 ਅਤੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਲੂ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੋਦਵਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਸਨੂਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, 8 ਤੇ ਿਯਬਨਯਾਹ ਯਰੋਹਾਮ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਏਲਾਹ ਉੱਜ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਮਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ
ਸ਼ਫਟਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਰਊਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਬਨੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
9 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌ ਸੌ ਿਛਪੰਜਾ
ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ
ਸਨ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕ
ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਦਾਯਾਹ ਤੇ ਯਹੋਯਾਰੀਬ ਤੇ ਯਾਕੀਨ
11 ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਸਾਦੋਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਰਾਯੋਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਹੀਟੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ 12 ਅਤੇ ਅਦਾਯਾਹ ਯਰੋਹਾਮ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਪਸ਼ਹੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਅਸਈ
ਅਦੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯਹਜ਼ੇਰਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਮਿਸ਼ੱਲੇਮੀਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਮੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 13 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਸੱਠ
ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਕੁਸ਼ਲ ਸਨ।
10

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ
ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਹਸ਼ੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਅਜ਼ਰੀਕਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ 15 ਅਤੇ ਬਕਬੱਕਰ, ਹਰਸ਼ ਤੇ ਗਾਲਾਲ ਤੇ ਮੱਤਨਯਾਹ ਮੀਕਾ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਿਜ਼ਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 16 ਅਤੇ ਓਬਦਯਾਹ
ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਗਾਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯਦੂਥੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਬਰਕਯਾਹ ਆਸਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਲਕਾਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ
ਨਟੋਫਾਥੀਆਂ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ।
14
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਦਰਬਾਨ
ਅਤੇ ਕਰਬਾਨ ਇਹ ਸਨ, ਸ਼ੱਲੂਮ ਤੇ ਅੱਕੂਬ ਤੇ ਤਲਮੋਨ ਤੇ
ਅਹੀਮਾਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ੱਲੂਮ ਮੁਖੀਆ ਸੀ 18 ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਚੜਦੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਓਹ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਦਰਬਾਨ ਸਨ 19 ਅਤੇ ਸ਼ੱਲੂਮ ਕੋਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਬਯਾਸਾਫ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਾਰਹੀ ਸਨ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਸਨ 20 ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ 21 ਅਤੇ ਮਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਫਾਟਕ ਦਾ ਦਰਬਾਨ ਸੀ 22 ਿਜੰਨੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ
ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੋ ਸੌ ਬਾਰਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਪੱਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਆਪਿਣਆਂ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਤੇ ਸਮੂਏਲ
ਅਗੰਮ ਿਗਆਨੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਮੱਥੀ ਹੋਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਥਾਿਪਆ
23 ਐਉਂ ਓਹ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਿਹਿਰਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ 24 ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ
ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦਰਬਾਨ ਸਨ 25 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਭਰਾ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ 26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਨ
ਿਜਹੜੇ ਲੇਵੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਸਨ 27 ਅਤੇ
ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਟਿਕਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ
ਖੋਲਣਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਜਮੇਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
17

ਹੋਰ ਲੇਵੀ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਉੱਤੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ
ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਓਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਤੇ ਿਗਣ
ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 29 ਅਤੇ ਕਈ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ,
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਉੱਤੇ, ਮੈਦੇ, ਦਾਖ਼ਰਸ, ਤੇਲ, ਧੂਪ
ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਨ 30 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ
ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਿਲਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ 31 ਅਤੇ ਮੱਿਤਥਯਾਹ
ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਕਾਰਹੀ ਸ਼ੱਲੂਮ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਸੀ ਤਿਵਆਂ
ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ 32 ਅਤੇ ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਿਕ ਹਰ
ਸਬਤ ਉਹ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ। 33 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗਵੱਯੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਠੜੀਆਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਤ-ਿਦਨ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ 34 ਇਹ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ
ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮੁਖੀਏ
ਰਹੇ। ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ।
28 ਅਤੇ

ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
8:29-38
35 ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਿਗਬਓਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਯਈਏਲ ਵੱਸਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਅਕਾਹ ਸੀ। 36 ਉਹ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਬਦੋਨ ਸੀ ਫੇਰ ਸੂਰ ਤੇ ਕੀਸ਼ ਤੇ ਬਆਲ ਤੇ ਨੇ ਰ ਤੇ ਨਾਦਾਬ 37 ਅਤੇ
ਗਦੋਰ ਤੇ ਅਹਯੋ ਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਤੇ ਿਮਕਲੋਥ 38 ਅਤੇ ਿਮਕਲੋਥ ਤੋਂ
ਿਸ਼ਮਆਮ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। 39 ਅਤੇ ਨੇ ਰ ਤੋਂ ਕੀਸ਼
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਯੋਨਾਥਾਨ,
ਮਲਕੀਸ਼ੂਆ, ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਸ਼ਬਅਲ ਜੰਮੇ 40 ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੀਬ-ਬਅਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰੀਬ-ਬਅਲ ਤੋਂ ਮੀਕਾਹ ਜੰਿਮਆ
41 ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੀਥੋਨ ਤੇ ਮਲਕ ਤੇ ਤਹਰੇਆ 42 ਅਤੇ
ਆਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਯਾਰਾਹ ਜੰਿਮਆ ਤੇ ਯਾਰਾਹ ਤੋਂ ਆਲਮਥ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਵਥ ਤੇ
ਿਜ਼ਮਰੀ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਿਜ਼ਮਰੀ ਤੋਂ ਮੋਸਾ ਜੰਿਮਆ 43 ਅਤੇ ਮੋਸਾ ਤੋਂ ਿਬਨਆ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਰਫ਼ਾਯਾਹ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਲਾਸਾਹ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
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ਆਸੇਲ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 44 ਅਤੇ ਆਸੇਲ ਦੇ ਛੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਇਹ ਸਨ, ਅਜ਼ਰੀਕਾਮ, ਬੋਕਰੂ ਤੇ ਇਸਮਾਏਲ ਤੇ ਸ਼ਅਰਯਾਹ
ਤੇ ਓਬਦਯਾਹ ਤੇ ਹਾਨਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।

10
ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਮੌਤ
1 ਸਮੂ 31:1-13
1 ਫੇਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਿਗਲਬੋਆ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਅਤੇ
ਮਲਕੀਸ਼ੂਆ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ 3 ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ
ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ
ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 4 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ
ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹ
ਅਸੁੰਨਤੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਨ।
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਿਗਆ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਤਲਵਾਰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਿਡੱਗ ਿਪਆ 5 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ 6 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਤੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। 7 ਜਦ
ਉਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸਨ ਇਹ ਦੇਿਖਆ
ਿਕ ਉਹ ਨੱਠੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ
ਵੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਣ
ਵੱਸੇ 8 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਉਨਾਂ ਮਿਰਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਤੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਿਗਲਬੋਆ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ
ਲੱਭੇ 9 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ
ਤੇ ਹਿਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੇਜ
ਿਦੱਤੇ, ਤਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ 10 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ
ਦਾਗੋਨ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ। 11 ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ
ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ
12 ਤਦ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ
ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਲੂ ਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ 13 ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਆਪਣੇ
ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਮਰ ਿਗਆ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ
ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ
ਲਈ, 14 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।

11
ਦਾਊਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ
2 ਸਮੂ 5:1-10
1 ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਹਾਂ
2 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ
ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
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ਚਰਵਾਹਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਹੋਵੇਂਗਾ। 3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਆਇਆ। 4 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਯਬੂਸ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ
ਯਬੂਸੀ ਲੋਕ ਸਨ 5 ਅਤੇ ਯਬੂਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਦਾ ਗੜਹ੍
ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਗਰ ਹੋਇਆ 6 ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਹਲਾਂ ਯਬੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇਗਾ,
ਉਹੋ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਨੇ
ਪਿਹਲਾਂ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆ ਹੋਇਆ। 7 ਦਾਊਦ ਉਸ ਗੜਹ੍
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਕਰਕੇ
ਆਖਦੇ ਸਨ 8 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਬਣਾਇਆ,
ਅਰਥਾਤ ਿਮੱਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ
ਯੋਆਬ ਨੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸਵਾਿਰਆ, 9 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ
ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ
ਸੀ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ
2 ਸਮੂ 23:8-39
10 ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਨ 11 ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਹਕਮੋਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਸ਼ਾਬਆਮ
ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਿਜਸ ਨੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਰਛਾ
ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ 12 ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਦੋਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਹੋਹੀ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਸੂਰਿਮਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, 13 ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਦੰਮੀਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜਾ
ਪੈਲੀ ਦਾ ਜੌਂਵਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, 14 ਪਰ ਉਨਾਂ ਉਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਿਜੱਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ। 15 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੀਹ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਿਤੰਨ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਅਦੁੱਲਾਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੇ ਰਫ਼ਾਈਮ
ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਛਾਉਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 16 ਦਾਊਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੜਹ੍
ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ
ਸੀ 17 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਤਰਸਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਿਖਆ, ਕਾਸ਼! ਿਕ
ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਵੇ,
ਿਜਹੜਾ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 18 ਤਦ ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਿਰਆ ਿਜਹੜਾ
ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਲਆ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਪੀਤਾ
ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ 19 ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ
ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਵਾਂ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ
ਉੱਤੇ ਧਿਰਆ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ
ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਨਾਂ ਿਤੰਨ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। 20 ਅਤੇ
ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ ਅਬੀਸ਼ਈ ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਜਿਣਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਰਛਾ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਮੀ ਬਿਣਆ।
21 ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਤਵੰਤਾ ਸੀ
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ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ
ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਿਚਆ। 22 ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਿਜਹੜਾ
ਇੱਕ ਕਬਿਸਏਲੀ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦੇ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਬਰਫ਼ ਦੀ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਟੋਏ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ 23 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਹੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਿਮਸਰੀ ਜੁਆਨ ਨੂੰ
ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ
ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਬਰਛਾ ਿਮਸਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਿਲਆ, ਅਤੇ
ਉਸੇ ਦੇ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 24 ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਨਾਯਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਸੂਰਿਮਆਂ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ 25 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਤੀਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਵੰਤਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਿਖਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। 26 ਫੌਜਾਂ
ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹ ਸਨ, ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ ਅਸਾਹੇਲ, ਬੈਤਲਹਮੀ ਦੋਦੋ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਹਨਾਨ 27 ਹਰੋਰੀ ਸ਼ੰਮੋਥ, ਪਲੋਨੀ ਹਲਸ 28 ਤਕੋਈ
ਇੱਕੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਈਰਾ, ਅਬੀਅਜ਼ਰ ਅੰਨਥੋਥੀ, 29 ਹੁਸ਼ਾਥੀ ਿਸਬਕੀ,
ਅਹੋਹੀ ਈਲਈ, 30 ਨਟੋਫਾਥੀ ਮਹਰਈ, ਨਟੋਫਾਥੀ ਬਆਨਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੇਲਦ 31 ਿਗਬਅਹ ਦਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਰੀਬਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਈਥਈ, ਬਨਾਯਾਹ ਿਪਰਾਥੋਨੀ, 32 ਗਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ
ਹੂਰਈ, ਅਰਬਾਥੀ ਅਬੀਏਲ, 33 ਬਹਰੂਮੀ ਅਜ਼ਮਾਵਥ, ਅਲਯਹਬਾ
ਸ਼ਅਲਬੋਨੀ 34 ਿਗਜ਼ੋਨੀ ਹਾਸੇਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਰਾਰੀ ਸ਼ਾਗੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਨਾਥਾਨ 35 ਹਰਾਰੀ ਸਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਆਮ, ਊਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਲੀਫਾਲ 36 ਮਕੇਰਾਥੀ ਹੇਫ਼ਰ, ਪਲੋਨੀ ਅਹੀਯਾਹ 37 ਕਰਮਲੀ
ਹਸਰੋ, ਅਜ਼ਬਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਅਰਈ 38 ਨਾਥਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਯੋਏਲ,
ਹਗਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਮਬਹਾਰ 39 ਅੰਮੋਨੀ ਸਲਕ, ਬੇਰੋਥੀ ਨਹਰਈ,
ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ 40 ਈਰਾ
ਿਯਥਰੀ ਅਤੇ ਗਾਰੇਬ ਿਯਥਰੀ 41 ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ, ਅਹਲਈ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਬਾਦ 42 ਰਊਬੇਨੀ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦੀਨਾ ਰਊਬੇਨੀਆਂ
ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਹ 43 ਮਅਕਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਨਾਨ,
ਿਮਥਨੀ ਯੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ 44 ਅਸ਼ਤਾਰਾਥੀ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ, ਅਰੋਏਰੀ ਹੋਥਾਮ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਾ ਤੇ ਯਈਏਲ 45 ਿਸ਼ਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਦੀਏਲ, ਤੇ ਉਹ
ਦਾ ਭਰਾ ਯੋਹਾ, ਤੀਸੀ 46 ਮਹਵੀ ਅਲੀਏਲ ਤੇ ਅਲਨਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਿਯਰੀਬਈ ਤੇ ਯੋਸ਼ਵਯਾਹ ਅਤੇ ਿਯਥਮਾਹ ਮੋਆਬੀ 47 ਅਲੀਏਲ ਤੇ
ਓਬੇਦ ਤੇ ਯਅਸੀਏਲ ਮਸੋਬਾਯਾਥੀ।
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ਸੀਕਲਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਸਮਰਥਕ
ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਸਕਲਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੁ ੱਕਦਾ ਿਫਰਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਨ 2 ਉਹ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥਾਂ
ਨਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਧਣੁੱਖ ਨਾਲ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ 3 ਮੁਖੀਆ
ਅਹੀਅਜ਼ਰ ਸੀ, ਫੇਰ ਯੋਆਸ਼ ਿਗਬਆਥੀ ਸ਼ਮਾਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ
ਅਜ਼ਮਾਵਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਜ਼ੀਏਲ ਤੇ ਫਲਟ ਅਤੇ ਬਰਾਕਾਹ ਤੇ ਅੰਨਥੋਥੀ
ਯੇਹੂ 4 ਅਤੇ ਿਗਬਓਨੀ ਿਯਸ਼ਮਅਯਾਹ ਿਜਹੜਾ ਤੀਹਾਂ ਿਵੱਚ ਸੂਰਮਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਤੇ ਯਹਜ਼ੀਏਲ ਤੇ ਯੋਹਾਨਾਨ
ਤੇ ਗਦੇਰਾਥੀ ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ 5 ਅਲਊਜ਼ਈ ਤੇ ਯਰੀਮੋਥ ਤੇ ਬਅਲਯਾਹ
ਤੇ ਸ਼ਮਰਯਾਹ ਤੇ ਸ਼ਫਟਯਾਹ ਹਰੁਫੀ 6 ਅਲਕਾਨਾਹ ਤੇ ਿਯੱਸ਼ੀਯਾਹ ਤੇ
ਅਜ਼ਰਏਲ ਤੇ ਯੋਅਜ਼ਰ ਤੇ ਯਾਸ਼ਾਬਆਮ ਕਾਰਹੀ 7 ਅਤੇ ਯੋਏਲਾਹ ਤੇ
ਜ਼ਬਦਯਾਹ ਗਦੋਰ ਦੇ ਯਰੋਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ।
1 ਇਹ

ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ, ਚੰਗੇ ਯੋਧੇ ਿਜਹੜੇ
ਢਾਲ਼ ਤੇ ਬਰਛੇ ਦੀ ਿਵੱਿਦਆ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੇਰ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਿਹਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇਜ ਦੌੜਦੇ
8 ਗਾਦੀਆਂ
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ਸਨ, ਇਹ ਗਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ
ਦੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ 9 ਏਜ਼ਰ ਮੁਖੀਆ, ਓਬਦਯਾਹ ਦੂਜਾ, ਅਲੀਆਬ
ਤੀਜਾ 10 ਿਮਸ਼ਮੰਨਾਹ ਚੌਥਾ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਪੰਜਵਾਂ 11 ਅੱਤਈ
ਛੇਵਾਂ, ਅਲੀਏਲ ਸੱਤਵਾਂ 12 ਯੋਹਾਨਾਨ ਅੱਠਵਾਂ, ਅਲਜ਼ਾਬਾਦ ਨੌ ਵਾਂ
13 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਸਵਾਂ, ਮਕਬੰਨਈ ਿਗਆਰਵਾਂ 14 ਇਹ ਗਾਦੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਨੱਕਾ ਸੀ,
ਉਹ ਸੌ ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਸੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਆਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ 15 ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰ ਉਤਰੇ ਜਦੋਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਸਾਰੇ
ਕੰਿਢਆਂ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ।
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ

16 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਲੋ ਕ ਗੜਹ੍

ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਏ। 17 ਦਾਊਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ਾਉਣ ਨੂੰ
ਆਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ 18 ਤਾਂ
ਅਮਾਸਈ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਹੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਹਾਂ, ਸਲਾਮਤੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਸੈਨਾਪਤੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਮੱਨਸ਼ਾਹ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ
ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਅਨੇ ਕ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਿਮਲ
ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ
ਕਰ ਸਿਕਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਲੇਗਾ 20 ਤਾਂ ਿਸਕਲਗ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਗਆ,
ਤਾਂ ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਦਨਾਹ ਅਤੇ ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਅਤੇ ਯਦੀਏਲ, ਅਤੇ
ਮੀਕਾਏਲ, ਅਤੇ ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਅਤੇ ਅਲੀਹੂ ਅਤੇ ਿਸੱਲਥਈ ਿਜਹੜੇ
ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਿਮਲ
ਗਏ 21 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੱਭੇ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਸੈਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਰਦਾਰ ਸਨ 22 ਅਤੇ ਿਦਨ-ਿਦਨ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹ ਸੈਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ। 23 ਇਹ ਉਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨਾਲ
ਿਮਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਰਾਜ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ। 24 ਯਹੂਦੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ
ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਢਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਬਰਛੇ ਧਾਰ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ
ਖਲੋਤੇ ਸਨ 25 ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਮਹਾਂ ਯੋਧੇ
ਸਨ 26 ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਸਨ। 27 ਯਹੋਯਾਦਾ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ
ਸੱਤ ਸੌ ਜੁਆਨ ਸਨ 28 ਅਤੇ ਸਾਦੋਕ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਿਰਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਬਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸਨ 29 ਅਤੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ, ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕੁਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਸਨ 30 ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ, ਿਜਹੜੇ
ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਸਨ 31 ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ
ਿਜਹੜੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਿਕ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ
19 ਮਨੱਸ਼ਹ
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ਬਣਾਉਣ 32 ਅਤੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਸੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਦੋ ਸੌ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ 33 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਰਣ ਭੂਮੀ
ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਸੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ
ਲੜਾਈ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮਾਿਹਰ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ।
ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਿਚੱਤੇ
ਨਹੀਂ ਸਨ 34 ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਦਾਰ, ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਛੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ
35 ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਲੜਾਈ
ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ 36 ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ
ਪਾਲਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ 37 ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਦੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਤੇ
ਗਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ,
ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ 38 ਇਹ
ਸੱਭੇ ਯੋਧੇ ਪੁਰਸ਼ ਿਜਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨਣ ਜਾਣਦੇ ਸਨ,
ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਤਾਂ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਲੋਕ ਵੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਗਏ
39 ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 40 ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰ,
ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਧਆਂ ਉੱਤੇ,
ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ, ਖੱਚਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਆਟਾ,
ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਪੰਨੀਆਂ, ਿਕਸ਼ਿਮਸ਼ ਦੇ ਗੁੱਛੇ, ਦਾਖ਼ਰਸ, ਤੇਲ, ਬਲ਼ਦ
ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਿਲਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਅਨੰ ਦ ਹੋਇਆ।

13
ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਤੋਂ ਿਲਆਉਣਾ
2 ਸਮੂ 6:1-11
1 ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ
ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। 2 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ
ਕੋਲ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 3 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਿਲਆਈਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਊਲ ਿਦਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਕੀਤੀ 4 ਤਦ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਕਰਾਂਗ,ੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। 5 ਅਖ਼ੀਰ,
ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਥ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ
ਤੋਂ ਿਲਆਉਣ 6 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਬਆਲਾਹ ਨੂੰ
ਅਰਥਾਤ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਹੈ ਚੜਹ੍ ਗਏ, ਤਾਂ
ਿਕ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ , ਿਜਹੜਾ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ
ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਊਜ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਯੋ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਕਦੇ ਸਨ 8 ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਲ ਨਾਲ
ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ, ਿਸਤਾਰ ਤੇ ਤੰਬੂਰਾ ਅਤੇ ਢੋਲਕ, ਅਤੇ
ਛੈਣੇ ਅਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰ।ੇ 9 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਦੋਨ ਦੇ
ਿਪੜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਊਜ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਵਧਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੇ ਠੇਡਾ ਖਾਧਾ ਸੀ 10 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
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ਦਾ ੋਧ ਊਜ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 11 ਅਤੇ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਸ-ਊਜ਼ਾਹ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਥੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਊਜ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹੈ
12 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਕਵੇਂ ਿਲਆਵਾਂ? 13 ਸੋ ਦਾਊਦ
ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਇਆ, ਸਗੋਂ
ਿਗੱਤੀ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ 14 ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਿਤੰਨਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ
ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ।

14
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੰਮ
2 ਸਮੂ 5:11-16
1 ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਮਿਹਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀ
ਅਤੇ ਤਰਖਾਣ ਵੀ ਭੇਜੇ। 2 ਦਾਊਦ ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ
ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
3 ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। 4 ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਇਹ ਸਨ - ਸ਼ਮੂਆਹ,
ਸ਼ੋਬਾਬ, ਨਾਥਾਨ, ਸੁਲੇਮਾਨ, 5 ਿਯਬਹਾਰ, ਅਲੀਸ਼ੂਆ, ਅਲਪਾਲਟ,
6 ਨਗਹ, ਨਫ਼ਗ, ਯਾਫ਼ੀਆ, 7 ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ, ਬਅਲਯਾਦਾ ਅਤੇ
ਅਲੀਫ਼ਾਲਟ।
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਿਜੱਤ
2 ਸਮੂ 5:17-25
8 ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਏ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਿਲਆ 9 ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ
ਰਫ਼ਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 10 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂ
ਅਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ?” ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ।” 11 ਤਾਂ ਉਹ ਬਆਲ-ਪਰਾਸੀਮ ਨੂੰ ਚੜਹ੍
ਆਏ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਿਰਆ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੜਹ੍ ਵਾਂਗੂੰ ਟੁੱਟ ਿਪਆ,
ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਆਲ-ਪਰਾਸੀਮ ਰੱਿਖਆ।”
12 ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 13 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਫੇਰ
ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, 14 ਤਾਂ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ
ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਟ ਜਾ ਅਤੇ ਤੂਤਾਂ
ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ, 15 ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਤੂਤਾਂ ਦੇ
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ,ੇਂ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ ਜਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
ਤੁਰ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ।”
16 ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਿਗਬਓਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਜ਼ਰ ਤੱਕ ਮਾਰਮਾਰ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਿਗਆ। 17 ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਸਾਂ
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ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਿਦੱਤਾ।

ਜਾਜਕ ਤੁਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਤੇ ਿਯਹਯਾਹ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਸਨ।

15

ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ
2 ਸਮੂ 6:12-22
25 ਸੋ ਦਾਊਦ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ
ਘਰੋਂ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਿਲਆਉਣ। 26 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ, ਿਕ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਸੱਤ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੇਂਢੇ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ ਚੜਾਏ। 27 ਦਾਊਦ, ਸਾਰੇ
ਲੇਵੀ ਿਜਹੜੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗਵੱਯਾ ਅਤੇ ਗਵੱਈਯਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਨਯਾਹ ਿਜਹੜਾ ਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਸਭ
ਨੇ ਕਤਾਨ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਤਾਨ ਦਾ
ਏਫ਼ੋਦ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 28 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ
ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਰੀਆਂ ਤੇ ਨਰਿਸੰਗੇ ਫੂਕਦੇ-ਫੂਕਦੇ ਅਤੇ ਮਜੀਿਰਆਂ,
ਿਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆਏ। 29 ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ
ਮੀਕਲ ਨੇ ਬਾਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਦਾਊਦ
ਰਾਜਾ ਨੱਚਦਾ ਅਤੇ ਕੁੱਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ
ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ।

ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
1 ਦਾਊਦ

ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਮਿਹਲ ਬਣਾਵੇ,
ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। 2 ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਲੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗ ਨਹੀਂ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।”
3 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਉਣ,
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, 5 ਕਹਾਥੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਊਰੀਏਲ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ 6 ਮਰਾਰੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਸਾਯਾਹ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ, ਦੋ ਸੌ ਵੀਹ
7 ਗੇਰਸ਼ੋਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਯੋਏਲ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ
8 ਅਲੀਸਾਫ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ,
ਦੋ ਸੌ 9 ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀਏਲ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ,
ਅੱਸੀ 10 ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਰਾਂ 11 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ
ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਊਰੀਏਲ, ਅਸਾਯਾਹ ਤੇ ਯੋਏਲ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਤੇ
ਅਲੀਏਲ ਤੇ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ 12 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਤਾਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ
ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਦੂਕ ਨਾ ਚੁੱਿਕਆ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ੋਿਧਤ ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਦੀ ਭਾਲ ਠਿਹਰਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। 14 ਤਦ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ
ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ। 15 ਲੇਵੀਆਂ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੋਬਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਿਕਆ,
ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
16 ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੇ ਵੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਗਵੱਈਯਾਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਜੈ ਕਾਰ ਤੇ
ਵਜੰਤਰ ਅਰਥਾਤ ਤੰਬੂਰ,ੇ ਸਤਾਰਾਂ, ਮਜੀਰੇ ਛੇੜਨ, ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਕਰ
ਕੇ ਅਨੰ ਦਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ। 17 ਸੋ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਯੋਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਹੇਮਾਨ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਰਕਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਆਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਰਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੂਸ਼ਾਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਏਥਾਨ ਨੂੰ 18 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ
ਸਨ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਬੇਨ, ਯਅਜ਼ੀਏਲ, ਸ਼ਮੀਰਾਮੋਥ, ਯਹੀਏਲ, ਉੱਨੀ,
ਅਲੀਆਬ, ਬਨਾਯਾਹ, ਮਅਸੇਯਾਹ, ਮੱਿਤਥਯਾਹ, ਅਲੀਫਲੇਹੂ,
ਿਮਕਨੇ ਯਾਹ, ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਯਈਏਲ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਤੇ
ਹੇਮਾਨ, ਆਸਾਫ਼ ਤੇ ਏਥਾਨ ਗਵੱਯੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਛੈਿਣਆਂ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣ
ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ 20 ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਅਜ਼ੀਏਲ, ਸ਼ਮੀਰਾਮੋਥ,
ਯਹੀਏਲ, ਉੱਨੀ, ਅਲੀਆਬ, ਮਅਸੇਯਾਹ, ਬਨਾਯਾਹ ਅਤੇ ਅਲਾਮੋਥ
ਸੁਰ ਉੱਤੇ ਿਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ 21 ਅਤੇ ਮੱਿਤਥਯਾਹ ਤੇ ਅਲੀਫਲੇਹੂ ਤੇ
ਿਮਕਨੇ ਯਾਹ ਤੇ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਤੇ ਯਈਏਲ ਤੇ ਅਜ਼ਜ਼ਯਾਹ, ਿਕ ਉਹ
ਸ਼ਮੀਨੀਥ ਸੂਰ ਉੱਤੇ ਬਰਬਤਾਂ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 22 ਅਤੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਾਨਨਯਾਹ ਗਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਗਾਉਣਾ
ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੁਣੀ ਸੀ 23 ਅਤੇ ਬਰਕਯਾਹ ਤੇ
ਅਲਕਾਨਾਹ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਸਨ 24 ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਯਾਹ, ਯੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਨਥਨਏਲ, ਅਮਾਸਈ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਬਨਾਯਾਹ ਅਤੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ
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ਸੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹੜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ। 2 ਜਦ ਦਾਊਦ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ 3 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ , ਕੀ ਪੁਰਸ਼, ਕੀ ਇਸਤਰੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਟੁੱਕੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੋਗੀ ਦੀ ਿਟੱਕੀ ਵੰਡ ਿਦੱਤੀ। 4 ਉਸ
ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਚਰਚਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ 5 ਅਰਥਾਤ ਆਸਾਫ਼ ਮੁਖੀਆ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਯਈਏਲ, ਸ਼ਮੀਰਾਮੋਥ, ਯਹੀਏਲ, ਮੱਿਤਥਯਾਹ,
ਅਲੀਆਬ, ਬਨਾਯਾਹ, ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਯਈਏਲ ਨੂੰ , ਿਸਤਾਰਾਂ
ਤੇ ਬਰਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਛੈਿਣਆਂ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ।
6 ਬਨਾਯਾਹ ਤੇ ਯਹਜ਼ੀਏਲ ਜਾਜਕ ਤੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ
ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। 7 ਉਸੇ ਿਦਨ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਆਸਾਫ਼ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
ਦਾ ਗੀਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ,
ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਭਜਨ
ਜ਼ਬੂਰ 10:1-15; 96:1-13; ਜ਼ਬੂਰ 106:47-48
8 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ, ਉੱਮਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰੋ। 9 ਉਹ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਉਸ ਲਈ
ਭਜਨ ਗਾਓ, ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ। 10 ਉਹ
ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਖੋਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅਨੰ ਦ
ਹੋਣ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਉਹ
ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੋਚ।ੋ 12 ਉਹ ਦੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ
ਕੀਤੇ ਹਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਦੇ ਅਚੰਿਭਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ
ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। 13 ਹੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼, ਹੇ ਯਾਕੂਬ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, 14 ਉਹੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਹਨ। 15 ਉਹ ਦਾ
ਨੇ ਮ ਸਦਾ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, 16 ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ
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ਬੰਿਨਆ, ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, 17 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਿਬਧੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਅਨੰ ਤ ਨੇ ਮ ਕਰਕੇ
ਿਦੜਹ੍ ਕੀਤਾ। 18 ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਮਲਖ਼ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, 19 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਥੋੜੇ ਸਗੋਂ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ, 20 ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਤੋਂ
ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਉੱਮਤ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ ਰਹੇ। 21 ਉਸ
ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੇ ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ, 22 ਿਕ ਮੇਰੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਛੂਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। 23 ਹੇ ਸਾਰੀ
ਸਿਰਸ਼ਟੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਓ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਦਨ-ਿਦਨ
ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ। 24 ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 25 ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤ ਉਸਤਤ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਭੈਅ ਦਾਇਕ ਹੈ। 26 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਬੁੱਤ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ। 27 ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਉਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ
ਹਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦਤਾਈ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹਨ। 28 ਹੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਹਾਂ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਮੰਨ, 29 ਪਰਤਾਪ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨ, ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ
ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਆਓ, ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। 30 ਹੇ ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਥਰ-ਥਰ ਕਰੋ
ਜਗਤ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਹੱਲੇਗਾ। 31 ਅਕਾਸ਼ ਅਨੰ ਦ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਆਖਣ, ਯਹੋਵਾਹ
ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। 32 ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਗਰਜੇ, ਮੈਦਾਨ ਤੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਾਗ਼-ਬਾਗ਼ ਹੋਵੇ, 33 ਤਾਂ ਬਣ ਦੇ ਰੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਨਆਂ ਲਈ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। 34 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਭਲਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਹੈ। 35 ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, ਹੇ ਸਾਡੀ
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ,
ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਿਵੱਚ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਬਹੀਏ। 36 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵ।ੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੇ
“ਆਮੀਨ” ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਅਰਾਧਨਾ
ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸਾਫ਼
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 38 ਅਤੇ ਓਬੋਦ ਅਦੋਮ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਯਦੂਥੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਸਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਅਠਾਹਟ
ਸਨ, ਦਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ 39 ਨਾਲੇ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਜਾਜਕ ਸਨ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਜਹੜਾ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, 40 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਉਸ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਮ
ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ
41 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਮਾਨ ਤੇ ਯਦੂਥੂਨ ਤੇ ਰਿਹੰਦ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ 42 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਮਾਨ ਅਤੇ ਯਦੂਥੂਨ ਸਨ ਅਤੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਤੁਰੀਆਂ ਤੇ ਛੈਣੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਯਦੂਥੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਨ ਸਨ 43 ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਮੁੜ ਿਪਆ ਤਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵ।ੇ
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ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
2 ਸਮੂ 7:1-17

1 ਇਿਤਹਾਸ 17:21

1 ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਿਗਆ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ
ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।” 2 ਤਾਂ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋ
ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਹੈ। 3 ਿਫਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, 4 ਿਕ
ਤੂੰ ਜਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਨਵਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਭਵਨ ਨਾ ਬਣਾ 5 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ
ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ
ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ, ਸਗੋਂ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਤੰਬੂ
ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। 6 ਅਤੇ ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਲਾ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਨਆਂਈਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ
ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਦਆਰ ਦਾ ਭਵਨ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ?” 7 ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ
ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ,
8 ਿਜੱਥੇ-ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਿਗਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੇ
ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, 9 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਰਜਾ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਟਕਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਾ
ਭਟਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਫੇਰ ਿਵਗਾੜ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, 10 ਨਾ ਉਸ ਿਦਨ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਿਨਆਂਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰਾਣਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। 11 ਜਦੋਂ
ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਤੇਰੇ ਅੰਸ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗਾ,
12 ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ
ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਿਥਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, 13 ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਹਟਾ
ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਸੀ, 14 ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਸਿਥਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ
ਅਟੱਲ ਰਹੇਗੀ।” 15 ਤਾਂ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ
ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ।

ਦਾਊਦ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
2 ਸਮੂ 7:18-29
16 ਤਦ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠ
ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਕੀ
ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? 17 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ
ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹੀ ਿਕਰਪਾ ਿਦਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ!” 18 ਦਾਊਦ ਉਸ ਵਿਡਆਈ
ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਖੇ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? 19 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਲਈ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਡਆਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ,
ਤਾਂ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਡਆਈਆਂ ਪਰਗਟ ਹੋਣ 20 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ
ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ
ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 21 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਕਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਤੁੱਲ
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ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਿਗਆ ਤਾਂ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਬਣਾਵੇ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਿਲਆਇਆ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਿਣਆ।
23 ਸੋ ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਸਦਾ ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ 24 ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਥਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇ ਜੋ
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਅਟੱਲ ਰਹੇ 25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ
ਿਦੱਤੇ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਣਾ ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਦਾਸ
ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕੀਤਾ। 26 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਦਾ
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 27 ਸੋ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ
ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਰਹੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹੇ।

18
ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਿਜੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ
2 ਸਮੂ 8:1-18
1 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਲਆ, ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਥ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਿਲਆ। 2 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ,
ਤਦ ਮੋਆਬੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਿਲਆਉਣ
ਲੱਗ।ੇ 3 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਾਥ
ਤੱਕ ਿਜੱਤ ਿਲਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ
ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਿਗਆ ਸੀ। 4 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ
ਰਥ, ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਿਪਆਦੇ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਘੋੜੇ ਬਚਾ ਰੱਖੇ। 5 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਅਰਾਮੀ ਲੋਕ ਸੋਬਾਹ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਏ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। 6 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਵਾਲੇ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਿਲਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ
ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਦਾਊਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ
ਸੀ 7 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਨਿਹਰੀ ਢਾਲਾਂ
ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। 8 ਅਤੇ
ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੇ ਨਗਰ ਿਟਬਹਥ ਅਤੇ ਕੂਨ ਿਵੱਚੋਂ ਦਾਊਦ ਢੇਰ ਸਾਰਾ
ਿਪੱਤਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਹੌਦ, ਥੰਮਹ੍
ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ। 9 ਜਦ ਹਮਾਥ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਊ ਨੇ ਸੁਿਣਆ
ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, 10 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਦੋਰਾਮ ਨੂੰ ਦਾਊਦ
ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਵੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵ,ੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਨਾਲ
ਯੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਿਜੱਤ ਪਾਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਦਰਅਜ਼ਰ ਤੋਊ ਨਾਲ ਸਦਾ
ਲੜਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ
ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ। 11 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ
ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ
ਅਦੋਮ, ਮੋਆਬ, ਅੰਮੋਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ ਤੋਂ
ਲਏ ਸਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱਤੇ 12 ਅਤੇ ਅਬੀਸ਼ਈ
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ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲੂ ਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਅਦੋਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਠਾਰਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਜਣੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। 13 ਉਸ ਨੇ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਿਬਠਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦੋਮੀ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ
ਦਾਊਦ ਿਗਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੀ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। 15 ਸਰੂਯਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹੀਲੂ ਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਿਲਖਾਰੀ ਸੀ। 16 ਅਤੇ ਸਾਦੋਕ ਅਹੀਟੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ, ਅਬਯਾਥਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਜਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਵਸ਼ਾ
ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ 17 ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਕਰੇਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਫਲੇਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ
ਸਨ।
14

19

ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਿਜੱਤ
2 ਸਮੂ 10:1-19
1 ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਨੂਨ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ
ਬੈਠਾ। 2 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਨਾਹਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਨੂਨ
ਨਾਲ ਦਯਾ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਹਾਨੂਨ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ 3 ਤਦ ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਨੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਿਕਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਿਕ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਨਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦਾ
ਭੇਤ ਲੈਣ?” 4 ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ, ਹਾਨੂਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜਹ੍ੀਆਂ ਮੁਨਵਾ ਿਦੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਅੱਧ
ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਲੱਕ ਤੱਕ ਫਾੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 5 ਤਾਂ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾੜਹ੍ੀਆਂ ਨਾ ਵਧਣ ਤਦ ਤੱਕ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਰਹੋ। 6 ਜਦੋਂ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰੇ ਠਿਹਰੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਾਨੂਨ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਤੋੜੇ ਚਾਂਦੀ ਭੇਜੀ ਿਕ ਮਸੋਪੋਤਾਮੀਆ, ਨਹਰੈਮ, ਮਅਕਾਹ ਅਤੇ
ਸੋਬਾਹ ਤੋਂ ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ। 7 ਸੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਥਾਂ, ਮਅਕਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਲਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਦਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਿਦੱਤੇ
ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ
ਨੂੰ ਆਏ। 8 ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯੋਆਬ ਅਤੇ
ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। 9 ਤਾਂ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੇ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਜਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਲੱਗ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸਨ। 10 ਜਦ
ਯੋਆਬ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ, ਅੱਗ-ੇ ਿਪੱਛੇ
ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ। 11 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਅਬੀਸ਼ਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ 12 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਅਰਾਮੀ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਮੋਨੀ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ 13 ਸੋ
ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਲਈ ਬਹਾਦੁਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੇ। 14 ਿਫਰ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਹ
ਲੋਕ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਵਧੇ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਭੱਜ ਗਏ। 15 ਜਦੋਂ ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਅਰਾਮੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਅਬੀਸ਼ਈ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਤਾਂ ਯੋਆਬ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ। 16 ਜਦੋਂ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਵਾਿਲਆਂ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਿਲਆਏ, ਅਤੇ
ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸ਼ੋਫਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ 17 ਇਹ
ਖ਼ਬਰ ਦਾਊਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਿਪੜ ਬੰਿਨਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲੜਾਈ ਦਾ ਿਪੜ ਬੰਿਨਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ
ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜੁੱਟ ਪਏ 18 ਅਤੇ ਅਰਾਮੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਾਲੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸ਼ੋਫਕ
ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ 19 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੇ ਨੌ ਕਰਾਂ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨਾਲ
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਖ਼ੀਰ, ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ।
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ਰੱਬਾਹ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
2 ਸਮੂ 12:26-31
1 ਿਫਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ
ਰਾਜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੋਆਬ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ
ਮੁਖੀ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁ ੱਿਟਆ ਅਤੇ
ਰੱਬਾਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਨੇ ਰੱਬਾਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਜਾੜ ਿਦੱਤਾ। 2 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਸ
ਦੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਸੋਨਾ
ਤੋਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੀਿਰਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਕਟ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁ ੱਟ ਿਲਆ 3 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ
ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਦਾਊਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ।

ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
2 ਸਮੂ 21:15-22
4 ਿਫਰ ਗਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ,
ਤਦ ਹੁਸ਼ਾਥੀ ਿਸਬਕੀ ਨੇ ਿਸੱਪਈ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਰਫ਼ਾ ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। 5 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫੇਰ
ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤਦ ਯਾਈਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਹਨਾਨ ਨੇ ਿਗੱਤੀ ਗੋਿਲਅਥ
ਦੇ ਭਰਾ ਲਹਮੀ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਵਰਗਾ
ਸੀ, ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 6 ਗਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਛੇ-ਛੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੌਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਰਫ਼ਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। 7 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਲਲਕਾਿਰਆ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਿਸ਼ਮਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 8 ਇਹ ਗਥ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਫ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ,
ਉਹ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ।
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ਦਾਊਦ ਦੁਆਰਾ ਜਨ ਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣਾ
2 ਸਮੂ 24:1-25
1 ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੇ। 2 ਦਾਊਦ
ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਜਾਓ, ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ,ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। 3 ਪਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧਾਵੇ, ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਦਾਸ
ਨਹੀਂ ਹਨ? ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਇਹ ਿਕਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ? 4 ਪਰ ਰਾਜੇ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਯੋਆਬ ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਹੋਈ ਸੋ ਯੋਆਬ ਤੁਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਆਇਆ। 5 ਤਾਂ ਯੋਆਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਿਗਆਰਾਂ ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤਲਵਾਰ
ਧਾਰੀ ਸਨ। 6 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਅੱਤ ਿਘਣਾਉਣੀ ਲੱਗੀ। 7 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ
ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ। 8 ਤਾਂ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾਸ
ਦੀ ਬਦੀ ਦੂਰ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਗੰਮ ਿਗਆਨੀ ਗਾਦ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ
10 ਿਕ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਤੰਨ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਚੁਣ ਲੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂ। 11 ਅਖ਼ੀਰ, ਗਾਦ ਦਾਊਦ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇਹ ਆਿਗਆ
ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਇੰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲੈ, 12 ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਕਾਲ ਪਵੇ
ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ
ਜਾਏਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇ ਜਾਂ ਿਤੰਨ
ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਰਥਾਤ ਮਹਾਂ ਮਰੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨਸ਼ਟ
ਕਰਦਾ ਿਫਰੇ। ਹੁਣ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ? 13 ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਪਵਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਪਵਾਂ। 14 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂ ਮਰੀ ਘੱਲੀ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ
ਦੂਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੇਖ
ਕੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ, ਬਸ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਿਗਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਿਖੱਚ ਲੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਯਬੂਸੀ ਆਰਨਾਨ ਦੇ ਿਪੜ
ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, 16 ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਂਹ ਕਰ ਕੇ
ਕੀ ਦੇਿਖਆ, ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨੰ ਗੀ ਤਲਵਾਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੀ ਵੱਲ ਧੂਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਪੜ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ
ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਪਏ। 17 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਸੀ
ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਪਾਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸ਼ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਿਕ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਉਹ ਬਵਾ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਣ!।
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18 ਤਾਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਆਖੋ ਜੋ ਦਾਊਦ ਜਾ ਕੇ ਯਬੂਸੀ ਆਰਨਾਨ ਦੇ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਵੇ। 19 ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਗਾਦ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਅਨੁਸਾਰ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਚਲਾ
ਿਗਆ। 20 ਆਰਨਾਨ ਨੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਚੌਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਿਲਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ
ਆਰਨਾਨ ਕਣਕ ਝਾੜ ਿਰਹਾ ਸੀ 21 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਰਨਾਨ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਰਨਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਪੜ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ।
22 ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਰਨਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਿਪੜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਐਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ
ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੋਂ ਮਰੀ ਹਟ ਜਾਏ।
23 ਅਤੇ ਆਰਨਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰੇ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲ਼ਦ, ਕਣਕ ਝਾੜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ
ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਨ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ।
24 ਤਦ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਨਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂਗਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਵਾਂਗਾ। 25 ਅਖ਼ੀਰ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਰਨਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਛੇ ਸੌ ਤੋੜਾ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਿਦੱਤਾ। 26 ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ,
ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ। 27 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ, ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਫੇਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਪਾ ਲਈ। 28 ਉਸ ਵੇਲੇ
ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੇਿਖਆ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਬੂਸੀ ਆਰਨਾਨ ਦੇ ਿਪੜ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਇਆ।
29 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਿਜਹੜਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ
ਉੱਤੇ ਸਨ 30 ਪਰ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਜਾ ਸਿਕਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ
ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ।
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ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਭਵਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ!
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਓਪਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੱਥਰ
ਘੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਚੌਨੁੱਕਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਘੜਨ 3 ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੂਿਹਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਕੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਬਿਜ਼ਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਤੋਲ ਦੀ ਕੁਝ
ਿਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਪੱਤਲ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸੀ 4 ਅਤੇ ਿਦਆਰ ਦੀ
ਲੱਕੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੀਦੋਨੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ
ਵਸਨੀਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਂਦੇ
ਸਨ। 5 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਜੇ ਤਾਂ
ਿਨਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ
ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਰ੍ਤਾਪ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਾਂਗਾ।” ਅਖ਼ੀਰ, ਦਾਊਦ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਤਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
6 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ, ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇ। 7 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ
2 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ
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ਪੁੱਤਰ! ਮੈਂ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵਾਂ।
8 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਆਈ, ਿਕ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ
ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਵਨ ਨਾ
ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ
ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। 9 ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ
ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਾਮ
ਿਦਆਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ।
10 ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਿਥਰ ਕਰਾਂਗਾ।
11 ਹੁਣ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਫ਼ਲ
ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਂ, ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੈ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਅਤੇ
ਸਮਝ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ,
ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇਂ।
13 ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਂਗਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖ,
ਡਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾ। 14 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਦਸ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੰਤਾਰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ
ਕੰਤਾਰ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ
ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇਂ। 15 ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਪੱਥਰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ, ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ
ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣ, ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਹਨ। 16 ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਂ ਿਗਣਤੀ ਹੀ
ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ, ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਅੰਗਸੰਗ ਹੋਵੇ!। 17 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ, ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, 18 “ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 19 ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ
ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉੱਠ
ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ,
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਵਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੈ ਆਓ।”
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1 ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭੋਗ ਚੁੱਿਕਆ। ਉਸ ਨੇ

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ।
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ
ਸਣੇ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ 3 ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਿਜਹੜੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਿਗਣੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਠੱਤੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। 4 ਇੰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਦੇ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਿਲਖਾਰੀ, ਅਤੇ
ਿਨਆਈਂ ਸਨ 5 ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਬਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ
ਉਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਜੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ, ਦਾਊਦ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ। 6 ਦਾਊਦ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਾਤ ਗੇਰਸ਼ੋਨ,
2 ਉਸ ਨੇ
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ਕਹਾਥ ਅਤੇ ਮਰਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
7 ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਲਅਦਾਨ ਤੇ ਿਸ਼ਮਈ 8 ਲਅਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਯਹੀਏਲ ਮੁਖੀਆ ਤੇ ਜ਼ੇਥਾਮ ਤੇ ਯੋਏਲ ਿਤੰਨ 9 ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਸ਼ਲੋਮੀਥ ਤੇ ਹਜ਼ੀਏਲ ਤੇ ਹਾਰਾਨ, ਿਤੰਨ। ਇਹ ਲਅਦਾਨ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ
ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ 10 ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਹਥ, ਜ਼ੀਨਾ
ਤੇ ਯਊਸ਼ ਤੇ ਬਰੀਆਹ ਇਹ ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਚਾਰ 11 ਅਤੇ
ਯਹਥ ਮੁਖੀਆ ਤੇ ਜ਼ੀਜ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਪਰ ਯਊਸ਼ ਤੇ ਬਰੀਆਹ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਦੇ ਉਹ ਿਮਲ ਕੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰਾਣਾ
ਠਿਹਰੇ। 12 ਕਹਾਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਮਰਾਮ, ਿਯਸਹਾਰ, ਹਬਰੋਨ ਤੇ
ਉੱਜ਼ੀਏਲ, ਚਾਰ 13 ਅਮਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਮੂਸਾ, ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ
ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਖੇ,
ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਧੂਪ
ਵੀ ਧੁਖਾਉਣ, ਉਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਉਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। 14 ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੇਵੀ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚ ਿਗਣੇ ਗਏ ਸਨ 15 ਮੂਸਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਤੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ 16 ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਬੂਏਲ ਮੁਖੀਆ
ਸੀ 17 ਅਤੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਰਹਾਬਯਾਹ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਰਹਾਬਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਸਨ 18 ਿਯਸਹਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਲੋਮੀਥ ਮੁਖੀਆ 19 ਹਬਰੋਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਰੀਯਾਹ ਮੁਖੀਆ, ਅਮਰਯਾਹ ਦੂਜਾ, ਯਹਜ਼ੀਏਲ ਤੀਜਾ
ਤੇ ਿਯਕਮਆਮ ਚੌਥਾ 20 ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੀਕਾਹ ਮੁਖੀਆ ਤੇ
ਿਯੱਸ਼ੀਯਾਹ ਦੂਜਾ। 21 ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਹਲੀ ਤੇ ਮੂਸ਼ੀ। ਮਹਲੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੀਸ਼ 22 ਅਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਮਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਧੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤੇ 23 ਮੂਸ਼ੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਮਹਲੀ ਤੇ ਏਦਰ ਤੇ ਿਯਰੇਮੋਥ, ਿਤੰਨ। 24 ਇਹ ਲੇਵੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਆਪਿਣਆਂ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਾਤ ਇਹ
ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ੋ
ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਕੇ ਿਗਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੀਹ ਵਿਰਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵੱਸੇਗੀ l 26 ਨਾਲੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਡੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਫੇਰ ਨਾ
ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ
ਲੇਵੀ ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਿਗਣੇ ਗਏ 28 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਿਵਹਿੜਆਂ ਤੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਰਨ, ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਵਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ 29 ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਅੰਨ ਬਲੀ ਦੇ
ਮੈਦੇ, ਪਤੀਿਰਆਂ ਫੁਲਿਕਆਂ, ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ,
ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਲਈ 30 ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਨ 31 ਅਤੇ ਸਬਤਾਂ ਤੇ ਅਮੱਿਸਆ ਤੇ
ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਮ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੜਾਇਆ ਕਰਨ 32 ਅਤੇ ਉਹ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਉਠਾਉਣ।

24
ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਇਹ ਹਨ, ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਬ
ਤੇ ਅਬੀਹੂ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਤੇ ਈਥਾਮਾਰ 2 ਪਰ ਨਾਦਾਬ ਤੇ ਅਬੀਹੂ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਮਰ ਗਏ ਇਸ
1 ਹਾਰੂਨ
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ਕਾਰਨ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਨੇ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
3 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਹੀਮਲਕ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ
ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ 4 ਅਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਖੀਏ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੰਡੇ
ਗਏ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਸੋਲ਼ਾਂ
ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਦੇ ਅੱਠ ਸਨ 5 ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਗਏ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਲੇ ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ
6 ਅਤੇ ਲੇ ਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਥਨਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਿਲਖਾਰੀ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ
ਦੇ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਲਕ ਦੇ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਲਿਖਆ।
ਿਪਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰਾਣਾ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਥਾਮਾਰ
ਲਈ ਿਲਆ ਿਗਆ। 7 ਪਿਹਲੀ ਪਰਚੀ ਯਹੋਯਾਰੀਬ ਦੀ ਿਨੱਕਲੀ,
ਦੂਜੀ ਯਦਾਯਾਹ ਦੀ, 8 ਤੀਸਰੀ ਹਾਰੀਮ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਸਓਰੀਮ ਦੀ,
9 ਪੰਜਵੀਂ ਮਲਕੀਯਾਹ ਦੀ, ਛੇਵੀਂ ਮੀਯਾਮੀਨ ਦੀ, 10 ਸੱਤਵੀਂ ਹਕੋਸ
ਦੀ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਿਬਯਾਹ ਦੀ, 11 ਨੌ ਵੀਂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੀ, ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਕਨਯਾਹ
ਦੀ 12 ਿਗਆਰਵੀਂ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਦੀ, ਬਾਰਵੀਂ ਯਾਕੀਮ ਦੀ, 13 ਤੇਰਵੀਂ
ਹੁੱਪਾਹ ਦੀ, ਚੌਦਵੀਂ ਯਸ਼ਬਆਬ ਦੀ, 14 ਪੰਦਰਵੀਂ ਿਬਲਗਾਹ ਦੀ,
ਸੋਲ਼ਵੀਂ ਇੰਮੇਰ ਦੀ, 15 ਸਤਾਰਵੀਂ ਹੇਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਅਠਾਰਵੀਂ ਹੱਪੀਸੇਸ
ਦੀ, 16 ਉਂਨੀਵੀਂ ਪਥਹਯਾਹ ਦੀ, ਵੀਹਵੀਂ ਯਹਜ਼ਕੇਲ ਦੀ, 17 ਇੱਕੀਵੀਂ
ਯਾਕੀਨ ਦੀ, ਬਾਈਵੀਂ ਗਾਮੂਲ ਦੀ, 18 ਤੇਈਵੀਂ ਦਲਾਯਾਹ ਦੀ,
ਚੌਵੀਵੀਂ ਮਅਜ਼ਯਾਹ ਦੀ। 19 ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀਆਂ
ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਿਜਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਲੇਵੀ ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ, ਅਮਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ੂਬਾਏਲ। ਸ਼ੂਬਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਜਹਦਯਾਹ
21 ਰਹਾਬਯਾਹ, ਰਹਾਬਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲਾ ਿਯੱਸ਼ੀਯਾਹ
ਸੀ 22 ਿਯਸਹਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਲੋਮੋਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਯਹਥ 23 ਅਤੇ
ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਰੀਯਾਹ, ਅਮਰਯਾਹ ਦੂਜਾ ਯਹਜ਼ੀਏਲ
ਤੀਜਾ, ਿਯਕਮਆਮ ਚੌਥਾ 24 ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਮੀਕਾਹ।
ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਸ਼ਾਮੀਰ 25 ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਿਯੱਸ਼ੀਯਾਹ,
ਿਯੱਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ 26 ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਹਲੀ
ਤੇ ਮੂਸ਼ੀ। ਯਅਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਨ 27 ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਯਅਜ਼ੀਯਾਹ ਦੀ ਬਨ ਤੇ ਸ਼ੋਹਮ ਤੇ ਜ਼ੱਕੂਰ ਤੇ ਈਬਰੀ 28 ਮਹਲੀ
ਦੀ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਿਜਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ 29 ਿਰਹਾ ਕੀਸ਼, ਕੀਸ਼
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯਰਹਮਏਲ 30 ਅਤੇ ਮੂਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਲੀ ਤੇ ਏਦਰ
ਤੇ ਯਰੀਮੋਥ। ਇਹ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ 31 ਇਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਸਾਦੋਕ ਦੇ, ਅਹੀਮਲਕ ਦੇ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ
ਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਪਰਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਰਥਾਤ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ
ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ।
20

25
ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
1 ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾਫ਼, ਹੇਮਾਨ ਅਤੇ
ਯਦੂਥੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਿਖਆ
ਿਕ ਉਹ ਬਰਬਤਾਂ, ਿਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਛੈਿਣਆਂ ਨਾਲ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ
ਸੀ, 2 ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ੱਕੂਰ ਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਤੇ ਨਥਨਯਾਹ ਤੇ
ਅਸ਼ਰੇਲਾਹ ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਤੀਹ ਸਨ ਿਜਹੜਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ 3 ਯਦੂਥੂਨ ਦੇ
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ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ ਤੇ ਸਰੀ ਤੇ ਯਸਾਯਾਹ, ਹਸ਼ਬਯਾਹ, ਤੇ ਮੱਿਤਥਯਾਹ
ਛੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯਦੂਥੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਿਜਹੜਾ ਬਰਬਤ ਨਾਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ
4 ਹੇਮਾਨ ਤੋਂ ਹੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੁੱਕੀਯਾਹ, ਮੱਤਨਯਾਹ, ਉੱਜ਼ੀਏਲ,
ਸ਼ਬੂਏਲ, ਯਰੀਮੋਥ, ਹਨਨਯਾਹ, ਹਨਾਨੀ, ਅਲੀਆਥਾਹ, ਗੱਦਲਤੀ
ਤੇ ਰੋਮਮਤੀ-ਅਜ਼ਰ, ਯਾਸ਼ਬਕਾਸ਼ਾਹ ਮੱਲੋਥੀ, ਹੋਥੀਰ ਤੇ ਮਹਜ਼ੀਓਥ
5 ਇਹ ਸਭੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਗੰਮ ਿਗਆਨੀ ਹੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ
ਿਜਹੜਾ ਨਰਿਸੰਗਾ ਫੂਕਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੇਮਾਨ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਿਤੰਨ
ਧੀਆਂ ਿਦੱਤੇ 6 ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਛੈਿਣਆਂ, ਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬਰਬਤਾਂ ਨਾਲ ਗਾ ਵਜਾ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ, ਿਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਆਸਾਫ਼, ਯਦੂਥੂਨ ਅਤੇ ਹੇਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 7 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਉਣ
ਨੂੰ ਿਸਖਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਿਸਆਣੇ ਸਨ, ਦੋ ਸੌ
ਅਠਾਸੀ ਸਨ। 8 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ , ਕੀ ਿਨੱਕੇ, ਕੀ ਵੱਡੇ, ਕੀ ਗੁਰ,ੂ
ਕੀ ਚੇਲੇ, ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ
ਪਾਈਆਂ 9 ਪਿਹਲੀ ਪਰਚੀ ਆਸਾਫ਼ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਿਨੱਕਲੀ, ਦੂਜੀ
ਗਦਲਯਾਹ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰਾਂ ਜਣੇ ਸਨ
10 ਤੀਜੀ ਜ਼ੱਕੂਰ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 11 ਚੌਥੀ
ਯਸਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 12 ਪੰਜਵੀਂ ਨਥਨਯਾਹ
ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 13 ਛੇਵੀਂ ਬੁੱਕੀਯਾਹ ਦੀ।
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 14 ਸੱਤਵੀਂ ਯਸ਼ਰੇਲਾਹ ਦੀ। ਉਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 15 ਅੱਠਵੀਂ ਯਸ਼ਆਯਾਹ ਦੀ। ਉਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 16 ਨੌ ਵੀਂ ਮੱਤਨਯਾਹ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 17 ਦਸਵੀਂ ਿਸ਼ਮਈ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 18 ਿਗਆਰਵੀਂ ਅਜ਼ਰਏਲ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 19 ਬਾਰਵੀਂ ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ
ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 20 ਤੇਰਵੀਂ ਸ਼ੂਬਾਏਲ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ
ਬਾਰਾਂ ਸਨ 21 ਚੌਦਵੀਂ ਮੱਿਤਥਯਾਹ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ
ਬਾਰਾਂ ਸਨ 22 ਪੰਦਰਵੀਂ ਿਯਰੇਮੋਥ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ
ਸਨ 23 ਸੋਲ਼ਵੀਂ ਹਨਨਯਾਹ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ
24 ਸਤਾਰਵੀਂ ਯਾਸ਼ਬਕਾਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ
ਸਨ 25 ਅਠਾਰਵੀਂ ਹਨਾਨੀ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ
26 ਉੱਨੀਵੀਂ ਮੱਲੋਥੀ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 27 ਵੀਹਵੀਂ
ਅਲੀਯਾਥਾਹ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 28 ਇੱਕੀਵੀਂ
ਹੋਥੀਰ ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 29 ਬਾਈਵੀਂ ਗੱਦਲਤੀ
ਦੀ। ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 30 ਤੇਈਵੀਂ ਮਹਜ਼ੀਓਥ ਦੀ।
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ 31 ਚੌਵੀਵੀਂ ਰੋਮਮਤੀ-ਅਜ਼ਰ ਦੀ।
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸਨ।

26
ਹੈਕਲ ਦੇ ਦਰਬਾਨ
1 ਦਰਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਾਰਾਹੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਸ਼ਲਮਯਾਹ
ਕੋਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜਾ ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ 2 ਅਤੇ
ਮਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਪਿਹਲੌਠਾ, ਯਦੀਏਲ ਦੂਜਾ,
ਜ਼ਬਦਯਾਹ ਤੀਜਾ, ਯਥਨੀਏਲ ਚੌਥਾ, 3 ਏਲਾਮ ਪੰਜਵਾਂ, ਯਹੋਹਾਨਾਨ
ਛੇਵਾਂ, ਅਲਯਹੋਏਨਈ ਸੱਤਵਾਂ 4 ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ
ਪਿਹਲੌਠਾ, ਯਹੋਜ਼ਾਬਾਦ ਦੂਜਾ, ਯੋਆਹ ਤੀਜਾ, ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਚੌਥਾ ਤੇ
ਨਥਨਏਲ ਪੰਜਵਾਂ, 5 ਅੰਮੀਏਲ ਛੇਵਾਂ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਸੱਤਵਾਂ, ਪਉਲਥਈ
ਅੱਠਵਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ 6 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ 7 ਸ਼ਮਅਯਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਥਨੀ ਤੇ ਰਫਾਏਲ ਤੇ ਓਬੇਦ, ਅਲਜ਼ਾਬਾਦ ਿਜਹ ਦੇ ਭਰਾ
ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਅਲੀਹੂ ਤੇ ਸਮਕਯਾਹ 8 ਇਹ ਸਭ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੇਵਾ
ਲਈ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਨ। ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਤੋਂ ਬਾਹਠ ਜਣੇ
ਸਨ 9 ਅਤੇ ਮਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹਾਂ ਬਲਵਾਨ
ਸਨ 10 ਅਤੇ ਮਰਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਸਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਿਸ਼ਮਰੀ ਮੁਖੀਆ
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ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਹਲੌਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਮੁਖੀਆ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ 11 ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦੂਜਾ, ਟਬਲਯਾਹ ਤੀਜਾ,
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਚੌਥਾ। ਹੋਸਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇਰਾਂ ਸਨ। 12 ਇਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਮੁਖੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ
ਿਮਲੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 13 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਿਨੱਕੇ ਕੀ
ਵੱਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਫਾਟਕ
ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਈਆਂ 14 ਚੜਹ੍ਦੀ ਵੱਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਸ਼ਲਮਯਾਹ
ਦੀ ਿਨੱਕਲੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਲਈ ਿਜਹੜਾ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਰਚੀ ਉੱਤਰ
ਿਦਸ਼ਾ ਦੀ ਿਨੱਕਲੀ 15 ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਿਦਸ਼ਾ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਦੀ 16 ਸ਼ੱਪੀਮ ਤੇ ਹੋਸਾਹ ਲਈ ਪੱਛਮ ਿਦਸ਼ਾ
ਦੀ ਸ਼ੱਲਕਥ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜੱਥੇ ਸੜਕ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਿਹਰਾ ਦੂਜੇ ਪਿਹਰੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ 17 ਚੜਹ੍ਦੀ ਵੱਲ ਛੇ ਲੇਵੀ
ਸਨ, ਉੱਤਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਰ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਰ ਅਤੇ
ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ 18 ਪਰਬਾਰ ਲਈ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਚਾਰ ਸੜਕ ਕੋਲ
ਅਤੇ ਪਰਬਾਰ ਲਈ ਦੋ 19 ਕਾਰਾਹੀਆਂ ਤੇ ਮਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਦੇ
ਿਹੱਸੇ ਇਹ ਸਨ।
ਹੈਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ
ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਹੀਯਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਨ 21 ਲਅਦਾਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਲਅਦਾਨ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਤੇ ਲਅਦਾਨ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੀਏਲੀ ਸੀ 22 ਯਹੀਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ੇਥਾਮ ਤੇ ਯੋਏਲ ਉਹ ਦਾ ਭਰਾ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਨ 23 ਅਮਰਾਮੀਆਂ,
ਿਯਸਹਾਰੀਆਂ, ਹਬਰੋਨੀਆਂ, ਉੱਜ਼ੀਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ 24 ਅਤੇ ਸ਼ਬੂਏਲ
ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਪੋਤਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ 25 ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਤੋਂ ਰਹਾਬਯਾਹ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ ਤੇ
ਯਸਾਯਾਹ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਯੋਰਾਮ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਿਜ਼ਕਰੀ ਉਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਲੋਮੋਥ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 26 ਇਹ ਸ਼ਲੋਮੋਥ ਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਭਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਤੇ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਨ 27 ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਲੁ ੱਟ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ 28 ਨਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੂਏਲ
ਅਗੰਮ ਿਗਆਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਅਤੇ ਨੇ ਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇ ਰ ਅਤੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਲੋਮੋਥ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ।
20

ਹੋਰ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਕਨਨਯਾਹ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਿਨਆਈਂ
ਸਨ 30 ਹਬਰੋਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ
ਸੱਤ ਸੌ ਸੂਰਮੇ ਉਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ
ਪੱਛਮ ਦੀ ਵੱਲ ਸਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ 31 ਹਬਰੋਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਯਰੀਯਾਹ
ਹਬਰੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੀਆਂ
ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਲੀਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਲੱਭੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਯਾਜ਼ੇਰ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਹਾਂ
ਸੂਰਮੇ ਲੱਭੇ ਗਏ 32 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ
ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾ
ਰੱਿਖਆ।
29 ਿਯਸਹਾਰੀਆਂ

27

ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀ
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1 ਹੁਣ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ
ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕਿੜਆਂ
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਿਜਹੜੇ ਵਾਰੀ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ
ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ
ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ
ਸਨ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ 2 ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਦੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਸ਼ਾਬਆਮ ਸੀ।
ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ 3 ਪਰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਹ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੈਨਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ
4 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਹੋਹੀ ਦੋਦਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਿਮਕਲੋਥ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਉਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ 5 ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਨਾਯਾਹ
ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਯਾਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ 6 ਇਹ ਉਹ ਬਨਾਯਾਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੀਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਮਹਾਂ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮੀਜ਼ਾਬਾਦ ਸੀ 7 ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਚੌਥਾ
ਸਰਦਾਰ ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ ਅਸਾਹੇਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਸ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਦਯਾਹ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ
8 ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਹੂਥ ਇਜ਼ਰਾਹੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ 9 ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ
ਛੇਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਕੋਈ ਇੱਕੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਈਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ 10 ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਵਾਂ ਸਰਦਾਰ
ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਲਸ ਪਲੋਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ 11 ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਠਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁਸ਼ਾਥੀ
ਿਸਬਕੀ ਜ਼ਰਹੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਨ 12 ਨੌ ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨੌ ਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਅੰਨਥੋਥੀ ਅਬੀਅਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ
13 ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਸਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਰਹੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਹਰਈ
ਨਟੋਫਾਥੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ 14 ਿਗਆਰਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਿਗਆਰਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਪਰਾਥੋਨੀ
ਬਨਾਯਾਹ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ 15 ਬਾਰਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਾਰਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆਥਨੀਏਲ ਤੋਂ ਨਟੋਫਾਥੀ ਹਲਦਈ
ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ।

ਇਸਰਾਏਲੀ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਉਪਰੰਤ ਇਸਰਾਏਲ ਿਦਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਹ
ਸਨ, ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਿਜ਼ਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਸੀ।
ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਦਾ ਮਆਕਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਫਟਯਾਹ 17 ਲੇਵੀਆਂ
ਦਾ, ਕਮੂਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਸ਼ਬਯਾਹ, ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਅੰਸ ਦਾ ਸਾਦੋਕ,
18 ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਲੀਹੂ। ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦਾ,
ਮੀਕਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮਰੀ, 19 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦਾ, ਓਬਦਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਯਸ਼ਮਅਯਾਹ। ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦਾ, ਅਜ਼ਰੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਰੀਮੋਥ,
20 ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਦਾ, ਅਜ਼ਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ। ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ
ਅੱਧੀ ਗੋਤ ਦਾ, ਪਦਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਏਲ, 21 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ
ਦਾ ਿਗਲਆਦ ਵੱਲ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯੱਦ।ੋ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ,
ਅਬਨੇ ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਅਸੀਏਲ, 22 ਦਾਨ ਦਾ, ਯਰੋਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਜ਼ਰਏਲ। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। 23 ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ
ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ 24 ਸਰੂਯਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਮਾਪਤ
ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਗਣਤੀ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਵਰਨਣ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
16

ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਮਾਵਥ
ਸੀ, ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਗੜਾਂ ਿਵੱਚ
ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਸੀ 26 ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ
ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜਦੇ ਸਨ, ਕਲੂ ਬ ਦਾ
25
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ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰੀ ਸੀ 27 ਅਤੇ ਦਾਖ਼ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਰਾਮਾਥੀ ਸੀ,
ਅਤੇ ਦਾਖ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਦੀ
ਿਸ਼ਫਮੀ ਵਾਲਾ ਸੀ 28 ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਬੂਿਟਆਂ
ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਨਵਾਣਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਬਆਲਹਾਨਾਨ ਗਦੇਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ
ਯੋਆਸ਼ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀ 29 ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵੱਗਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਾਰੋਨ ਿਵੱਚ ਚਰਦੇ ਸਨ, ਿਸ਼ਟਰਈ ਸ਼ਾਰੋਨੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਅਦਲਾਇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਫਾਟ ਉਨਾਂ ਵੱਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਿਨਵਾਣਾਂ
ਿਵੱਚ ਚਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 30 ਅਤੇ ਓਬੀਲ ਇਸਮਾਏਲੀ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਗਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯਹਦੇਯਾਹ ਮੇਰੋਨਥੀ ਸੀ 31 ਅਤੇ ਯਾਜ਼ੀਜ਼ ਹਗਰੀ
ਇੱਜੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਏ
ਹੋਏ ਸਨ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਨੱਜ ਸਲਾਹਕਾਰ

32 ਦਾਊਦ ਦਾ ਚਾਚਾ ਯੋਨਾਥਾਨ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਤੇ ਿਲਖਾਰੀ

ਸੀ, ਅਤੇ ਯਹੀਏਲ ਹਕਮੋਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ 33 ਅਤੇ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੂਸ਼ਈ ਅਰਕੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਸੀ 34 ਅਤੇ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਯਹੋਯਾਦਾ
ਬਨਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ।

28
ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਭਾ
1 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ , ਅਰਥਾਤ
ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ , ਿਜਹੜੇ
ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਨੂੰ , ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ , ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਮਾਲ ਧਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ , ਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ , ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਮਹਾਂ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ 2 ਤਾਂ ਦਾਊਦ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ!ੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 3 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਦੇ ਲਈ ਭਵਨ ਨਾ ਬਣਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਲਹੂ
ਵਹਾਇਆ ਹੈ, 4 ਪਰੰਤੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਿਲਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਆਗੂ ਹੋਣ
ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ
ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਵੇ 5 ਅਤੇ ਮੇਿਰਆਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ (ਹਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ)
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ। 6 ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਵਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵਾਂ 7 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਿਰਆਂ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ
ਰਾਜ ਸਦਾ ਤੱਕ ਸਿਥਰ ਕਰਾਂਗਾ 8 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਵੇਖਿਦਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਿਗਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖ,ੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਓ। 9 ਤੂੰ
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਿਦੜਹ੍ ਮਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਿਚੱਤ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਿਰਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਿਵਚਾਰ
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੋਜੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ
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ਤੈਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ
ਸਦੀਪਕਾਲ ਤੱਕ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇਗਾ 10 ਹੁਣ ਵੇਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ
ਬਣਾਵੇਂ। ਉੱਠ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ!। 11 ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਲਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ,
ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ
ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਿਦੱਤਾ 12 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਿਵਹਿੜਆਂ ਦਾ,
ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ
ਦਾ, ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਦਾ 13 ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਟਿਹਲ
ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਭਗਤੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਿਡਆ ਦੇ ਲਈ 14 ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ
ਤੋਲ ਕੇ ਿਦੱਤਾ, ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਿਡਆ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਿਡਆ ਦੇ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲ ਿਦੱਤੀ, ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ
ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਿਡਆ ਦੇ ਲਈ 15 ਅਤੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਦੀਵਟ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਦੀਿਵਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੋਲ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਹਰੇਕ
ਦੀਵਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੀਿਵਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ
ਦੀਆਂ ਦੀਵਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲ ਿਦੱਤੀ, ਹਰੇਕ ਦੀਵਟ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਦੀਿਵਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਿਜਵੇਂ ਹਰੇਕ ਦੀਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ,
ਚਾਂਦੀ ਤੋਲ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ 16 ਅਤੇ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੀ
ਿਮਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮੇਜ਼ ਲਈ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ
ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲ ਿਦੱਤੀ। 17 ਕਾਂਿਟਆਂ, ਬਾਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਕਟੋਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਛੰਿਨਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਹਰੇਕ ਛੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ
ਛੰਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਛੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲ ਕੇ ਿਦੱਤਾ, 18 ਅਤੇ
ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ
ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਰਥ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਖੰਭ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 19 ਦਾਊਦ
ਬੋਿਲਆ, ਇਹ ਸੱਭੇ ਿਲਖਤ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਏ 20 ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਸੂਰਮਾ
ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਾ ਡਰੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਵੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ
ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਿਤਆਗੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਟਿਹਲ
ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ! 21 ਅਤੇ ਵੇਖ, ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ
ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼
ਿਜਹੜੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਚਤਰ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ,
ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਆਿਗਆ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ।
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ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਂਟ
ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਅਤੇ
ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਚਾਂਦੀ, ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਪੱਤਲ, ਲੋਹੇ ਵਾਲੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਲੋਹਾ, ਲੱਕੜ ਗੜਹ੍ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜ, ਬਲੌਰੀ ਪੱਥਰ,
ਜੜਨ ਘੜਨ ਲਈ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੰਗੀਲੇ ਪੱਥਰ, ਹਰੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੇ
ਅਨਮੋਲ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਿਚੱਟੇ ਪੱਥਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਕਰ ਛੱਿਡਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ ਧਨ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ
ਲਈ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ 4 ਅਰਥਾਤ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਤਾਰ
1
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ਸੋਨਾ ਓਫੀਰੀ ਸੋਨੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਤਾਰ ਖਰੀ ਚਾਂਦੀ ਸਥਾਨ
ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਮੜਹ੍ਨ ਲਈ 5 ਉਹ ਸੋਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ,
ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ
ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੇ?
6 ਤਦ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ
7 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌ
ਅਠਾਸੀ ਟਨ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਿਤੰਨ ਸੌ
ਪੰਝੱਤਰ ਟਨ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਛੇ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਟਨ ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ
ਸੱਤ ਸੌ ਟਨ ਲੋਹਾ ਿਦੱਤਾ 8 ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਣਮੋਲਕ ਪੱਥਰ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੀਏਲ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ 9 ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਨੰ ਦ ਕੀਤਾ ਇਸ
ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਸੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਸਨ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨੰ ਦ ਕੀਤਾ।
ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਸਦੀਪਕਾਲ ਤੱਕ ਧੰਨ ਹੋ 11 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਵਿਡਆਈ, ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਤਾਪ, ਫ਼ਤਹ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਤੇਰੀ ਹੀ
ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਿਜਹੜਾ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ
ਹੈ। ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਅੱਤ ਉੱਚੇ
ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈਂ। 12 ਧਨ, ਮਾਯਾ ਅਤੇ ਪਤ ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਬਲ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇਂ 13 ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰ੍ਤਾਪ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ 14 ਪਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਕੌਣ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਮਨ
ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀਏ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! 15 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਓਪਰੇ ਅਤੇ ਰਾਹੀ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਿਦਨ ਛਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਿਠਕਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। 16 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਸਭ
ਭੰਡਾਰ ਿਜਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਈਏ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੇਰਾ
ਹੀ ਹੈ। 17 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਲ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਤੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਿਜਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ। 18 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ, ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਿਹਰਿਦਆਂ ਦੇ ਿਧਆਨ
ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਇਹ ਿਦੜਹ੍ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ! 19 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ
ਮਨ ਬਖਸ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਿਰਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਭਵਨ
ਨੂੰ ਉਸਾਰੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖੋ! ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ 21 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ
ਿਦਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ
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ਹਜ਼ਾਰ ਬਲ਼ਦ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਤਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੇਲਾ, ਉਨਾਂ
ਦੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਲੀਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲਈ ਸਨ 22 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਵੱਡੇ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਦੋਕ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ
23 ਅਖ਼ੀਰ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਥਾਂ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲਾ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
24 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ, ਸੂਰਮੇ, ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਏ 25 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਮਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਰਾਜ ਦਾ ਤੇਜ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਉਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੌਤ
ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ
ਸੀ 27 ਉਹ ਸਮਾਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਸੋ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸੱਤ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 28 ਉਹ
ਚੰਗੀ ਲੰਮੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜੀਉਣ, ਧਨ ਅਤੇ ਪਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ
ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ 29 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਵਰਤਾਂਤ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਸਮੂਏਲ ਅਗੰਮ ਿਗਆਨੀ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਗਾਦ ਅਗੰਮ ਿਗਆਨੀ
ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ 30 ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ
ਬਲ ਦਾ ਵਰਨਣ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ-ਿਜਹੜੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤਮਾਨ
ਹੋਏ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਿਲਿਖਆ ਹੈ।
26 ਦਾਊਦ,
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2 ਇਿਤਹਾਸ
ਲੇਖਕ
ਯਹੂਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ
ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵੰਿਡਆ
ਿਗਆ। 2 ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਿਕ 1 ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਦਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਇਬਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੱਕ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 450-425 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ
ਸ਼ਪੱਸਟ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ
ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ।
ਉਦੇਸ਼
2 ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ, 2 ਸਮੂਏਲ ਅਤੇ 2 ਰਾਿਜਆਂ
ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 2
ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੂ ਉੱਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2 ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮੂਲ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਿਵਰਾਸਤ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਸੁਲੇਮਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ — 1:19:31
2. ਰਹਬੁਆਮ ਤੋਂ ਆਹਾਜ਼ ਤੱਕ — 10:1-28:27
3. ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ — 29:1-36:23
ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
1 ਰਾਜਾ 3:1-15
1 ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਿਦੜਹ੍ ਹੋ ਿਗਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਵਧਾਇਆ। 2 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਤੇ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਿਨਆਂਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ। 3 ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਿਗਆ ਜੋ
ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ।
4 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਤੋਂ ਉਸ ਥਾਂ
ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
5 ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਊਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੂਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਬਸਲਏਲ ਨੇ
ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਤੇ ਸਭਾ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 6 ਸੁਲੇਮਾਨ ਉੱਧਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਿਗਆ ਜੋ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ। 7 ਉਸੇ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ
ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? 8 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਦਯਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 9 ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਬਚਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਇਮ
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ਰਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਧੂੜ ਵਾਂਗੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ 10 ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਿਗਆਨ
ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ
ਕਰਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। 11 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਨਾ ਪਤ, ਨਾ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਮੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਮੰਗੀ ਸਗੋਂ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਤੇ ਿਗਆਨ ਮੰਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰੇਂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 12 ਬੁੱਧ ਤੇ
ਿਗਆਨ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਿਦਆਂਗਾ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਸੁਲੇਮਾਨ
ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਮਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਭੜਕ
1 ਰਾਜਾ 10:26-29
14 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਰੱਥ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 15 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ
ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਿਦਆਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਉਨਾਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਬੇਟ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਜੋ ਘੋੜੇ ਸਨ ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀ
ਹੇੜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 16 ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਥ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ
ਨੂੰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿਹੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਉਂਦੇ
ਸਨ। 17 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੱਥ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛੇ ਸੌ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ।
ਫ਼ੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ ਿਹੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤ।ੇ

2
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
1 ਰਾਜਾ 5:1-18
1 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਲ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂ 2 ਅਤੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਭਾਰ ਢੋਣ ਲਈ, ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਮਨੁੱਖ ਪਰਬਤ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਗਣ ਲਏ। 3 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾਮ
ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਆਰ
ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਭੇਜੀ। 4 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਤਾਂ ਅਤੇ
ਅਮੱਿਸਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ
ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸੰਝ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਸਦੀਪਕਾਲ ਹੈ 5 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਭਵਨ
ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ 6 ਪਰੰਤੂ ਕੌਣ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਭਵਨ
ਬਣਾਉਣ ਜੋਗ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸਗੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਧੂਪ
ਧੁਖਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋਵਾਂ?
7 ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਜੋ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਿਪੱਤਲ
ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਕੱਪੜੇ
ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣਾ ਤੇ ਉੱਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ
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ਉਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰਾਏ ਹਨ 8 ਅਤੇ ਿਦਆਰ, ਸਰੂ ਅਤੇ
ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਗੇਲੀਆਂ ਲਬਾਨਨ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਲਬਾਨਨ ਦੀਆਂ ਗੇਲੀਆਂ ਵੱਢਣ ਿਵੱਚ ਕਾਰੀਗਰ
ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ 9 ਿਕ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜਾ
ਭਵਨ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਤੇ ਅੱਤ ਅਚਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ
10 ਅਤੇ ਵੇਖ, ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਮੈਂ ਭੋਜਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਝਾੜਵੀਂ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ
ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਜੌਂ, ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਦਾਖ਼ਰਸ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ
ਮਣ ਤੇਲ ਿਦਆਂਗਾ। 11 ਤਦ ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਲਖ
ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ। 12 ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਜਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਿਚਆ ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਦਾਊਦ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਤੇ ਿਗਆਨ ਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਇੱਕ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਲ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ
ਲਈ ਬਣਾਵੇ 13 ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਹੂਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ
ਤੇ ਮੱਤ ਦੇ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 14 ਉਹ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਸੀ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ
ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੇ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਤੇ ਮਹੀਨ
ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਜਾਵੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਸਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਸਆਿਣਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। 15 ਸੋ ਹੁਣ ਕਣਕ
ਤੇ ਜੌਂ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਦਾਖ ਮਧ ਿਜਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਪਾਇਆ
ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ 16 ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਲੱਕੜ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ
ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਬਾਨਨ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰ
ਕੇ ਯਾਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ
ਲੈ ਜਾਵੀਂ।

7 ਉਸ

ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
1 ਰਾਜਾ 6:1-38
17 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕੀਤੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਿਣਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਿਤਰਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਿਨੱਕਲੇ 18 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰ ਢੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਰਬਤ
ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ
ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ।

ਹੈਕਲ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ
1 ਰਾਜਾ 7:23-51
1 ਉਸ ਨੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਦੀ ਲੰ ਬਾਈ
ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਉਿਚਆਈ
ਦਸ ਹੱਥ ਸੀ। 2 ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ
ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਦਸ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ
ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਗੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਪੰਜ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਘੇਰੇ ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਤੀਹ ਹੱਥ ਸੀ। 3 ਉਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਕਇੱਕ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦਸ-ਦਸ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਉਸ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ
ਨੂੰ ਦੁਆਿਲਓਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਲ਼ਦ ਦੋ ਪਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਢਾਲ਼ੇ ਗਏ ਸਨ। 4 ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਨ, ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਪਛਲੇ
ਅੰਗ ਅੰਦਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨ। 5 ਉਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਭਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸੋਸਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉੱਛਲਵਾਂ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬਤ ਵੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ
6 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਸ ਹੌਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੰਜ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜ ਖੱਬੇ
ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਧੋਤੀਆਂ
ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ
ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸੀ 7 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਸ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਹੁਕਮ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ
ਿਟਕਾ ਿਦੱਤੇ 8 ਉਸ ਨੇ ਦਸ ਮੇਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਪੰਜ
ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਿਟਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ
ਕਟੋਰੇ ਬਣਾਏ 9 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਿਵਹੜਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਲਗਣ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਲਗਣ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਨਾਲ
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1 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੋਰੀਆਹ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਿਜਹੜਾ ਆਰਨਾਨ ਯਬੂਸੀ
ਦੇ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
2 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। 3 ਜੋ ਨੀਂਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਪਿਹਲੀ ਿਮਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਠ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਸੀ
4 ਅਤੇ ਿਡਉੜੀ ਜੋ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਲੰ ਬਾਈ ਭਵਨ ਦੀ
ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਿਚਆਈ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ 5 ਅਤੇ
ਵੱਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੇ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਜੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੋਖੇ
ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਜੰਜ਼ੀਰੀਆਂ
ਉੱਕਰੀਆਂ 6 ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ
ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਪਰਵਾਇਮ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸੀ

ਨੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰਾਂ, ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜੀ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਆਂ ਬੂਿਹਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ
ਕਰੂਬੀ ਉੱਕਰੇ 8 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।
ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਭਵਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੇ ਸੌ ਤੋੜੇ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ
ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ 9 ਅਤੇ ਿਕੱਲਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਪੰਜਾਹ ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੀਆਂ 10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਦੋ ਕਰੂਬੀ ਉੱਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ
ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ 11 ਅਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਸੀ।
ਇੱਕ ਖੰਭ ਪੰਜ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਭਵਨ ਦੀ ਕੰਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਦੂਜਾ ਖੰਭ ਪੰਜ ਹੱਥ ਦਾ ਦੂਜੇ ਕਰੂਬੀ ਦੇ ਖੰਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ 12 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰੂਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਭ ਪੰਜ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਭਵਨ ਦੀ ਕੰਧ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੰਭ ਪੰਜ ਹੱਥ ਦਾ ਦੂਜੇ ਕਰੂਬੀ ਦੇ
ਖੰਭ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 13 ਇਨਾਂ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਵੀਹ
ਹੱਥ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨ। 14 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੜਦਾ
ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ, ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ।
ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮਹ੍
1 ਰਾਜਾ 7:15-22
15 ਉਸ ਨੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ ਪੈਂਤੀ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਦੋ
ਥੰਮਹ੍ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹੱਥ ਦਾ ਮੁਕਟ
ਸੀ। 16 ਉਸ ਨੇ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਜੰਜ਼ੀਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਅਨਾਰ ਬਣਾ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜ਼ੀਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। 17 ਉਸ ਨੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ “ਯਾਕੀਨ” ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਖੱਬੇ
ਪਾਸੇ ਸੀ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ “ਬੋਅਜ਼” ਰੱਿਖਆ।
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ਮਿੜਹ੍ਆ 10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ। 11 ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਤਸਲੇ ਅਤੇ ਕੜਛੇ
ਅਤੇ ਬਾਟੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, 12 ਦੋਵੇਂ ਥੰਮਹ੍ ਅਤੇ
ਕੌਲ ਅਤੇ ਮੁਕਟ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ
ਜਾਲੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਮੁਕਟਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀਆਂ
ਸਨ। 13 ਦੋਹਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸੌ ਅਨਾਰ, ਹਰ ਜਾਲੀ ਲਈ ਦੋਂਹ
ਪਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਅਨਾਰ ਿਕ ਉਹ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੁਕਟਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕੌਲਾਂ
ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣ। 14 ਉਸ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਹੌਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, 15 ਇੱਕ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਅਤੇ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ
ਹੇਠ ਬਾਰਾਂ ਬਲ਼ਦ ਸਨ। 16 ਤਸਲੇ, ਕੜਛੇ, ਿਤਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਮਾਂਜੇ ਹੋਏ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਬਣਾਏ 17 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਦੀ ਤਰਾਈ ਿਵੱਚ ਸੁੱਕੋਥ ਅਤੇ ਸਰੇਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰਲੀ
ਚੀਕਣੀ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਢਾਿਲਆ 18 ਸੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਤੋਲ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ 19 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਵਨ ਲਈ ਸਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 20 ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਦੀਿਵਆਂ ਸਣੇ ਿਕ ਉਹ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬਲ਼ਦੇ ਰਿਹਣ 21 ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਜੀਭੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਸੀ 22 ਅਤੇ ਗੁਲਤਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਲਦਾਨ
ਅਤੇ ਕੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੂਪਦਾਨ ਖਾਲ਼ਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦਾ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੂਹੇ ਜੋ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ
ਸਨ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ।
1 ਇਸ
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ਤਰਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ
1 ਰਾਜਾ 8:1-9
2 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸੀਯੋਨ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ
ਆਉਣ, 3 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪਰਬ ਦੇ
ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 4 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਆਏ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਉਹ ਸੰਦੂਕ
ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਲੈ ਆਏ। ਜਾਜਕ ਤੇ ਲੇਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਏ 6 ਅਤੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬਲ਼ਦ
ਚੜਹ੍ਾਏ ਿਕ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਖਾ। 7 ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਭਵਨ ਦੀ ਿਵਚਲੀ ਕੋਠੜੀ, ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਿਲਆਏ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ
ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਦੋਹਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ
ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 9 ਉਨਾਂ ਨੇ ਚੋਬਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਬਾਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਦੂਕ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਦਸਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਿਦਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ 10 ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਬਨਾਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ
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ਸਨ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਿਦਆਂ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਾਜਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਿਸਰ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ 12 ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਜੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਾਰੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਤ ਆਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੇਮਾਨ ਅਤੇ ਯਦੂਥੂਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕਤਾਨੀ ਲੀੜੇ ਪਿਹਨ ਕੇ ਖੰਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ
ਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਜਾਜਕ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ 13 ਤਦ
ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਤੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਜੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵੰਤਰੀ ਿਮਲ ਗਏ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੰਜ਼ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਉਣ
ਿਦਆਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਭਵਨ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ
14 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਬੱਦਲ ਕਰਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ
ਸੀ।
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ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪਰ੍ਵਚਨ
1 ਰਾਜਾ 8:12-21
1 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ। 2 ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਾ
ਭਵਨ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇਂ ਬਣਾਇਆ। 3 ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਖੜਹ੍ੀ ਰਹੀ। 4 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, 5 ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ ਤਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੋਵੇ
6 ਪਰ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਿਕ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ 7 ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇ 8 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸੋ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਸੀ 9 ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਜੋ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ
10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਿਠਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ
ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ
ਇਹ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ 11 ਅਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਰੱਿਖਆ ਹੈ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਹ ਨੇ ਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਬੰਿਨਆ ਸੀ।
ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
1 ਰਾਜਾ 8:22-53
12 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ 13 ਿਕਉਂ ਜੋ
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ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਹੱਥ ਲੰਮਾ, ਪੰਜ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਉੱਚਾ
ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ
ਟੇਕ ਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ 14 ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਨਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ
ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਅਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 15 ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ 16 ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ
ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਕੇਵਲ
ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ 17 ਹੁਣ
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਬਚਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ
ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। 18 ਪਰ ਕੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ?
ਵੇਖ, ਸਵਰਗ, ਸਗੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ,
ਿਫਰ ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਭਵਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ? 19 ਤਦ ਵੀ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਹਾਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਅੱਜ ਤੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 20 ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਭਵਨ
ਵੱਲ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਥਾਂ ਵੱਲ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੂੰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਿਦਨ ਤੇ ਰਾਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਿਹਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਕਰੇ 21 ਅਤੇ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਸੁਣ ਲਈਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ
ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁਣ ਲਈਂ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ। 22 ਜੇ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹੁੰ
ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅੱਗੇ ਖਾਧੀ
ਜਾਵੇ। 23 ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੀਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਮੱਥੇ ਮੋੜੇਂ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਦਲ
ਦੇਵੀਂ 24 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਵੱਲ
ਿਫਰਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 25 ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਮੋੜ
ਿਲਆਵੀਂ। 26 ਜਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ
ਅਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ
ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ 27 ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ
ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼
ਕਰੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਜਸ
ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਮੀਂਹ ਵਰਾਈਂ। 28 ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਕਾਲ ਜਾਂ ਬਵਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਔੜ ਜਾਂ ਕੁੰਗੀ ਜਾਂ ਸਲਾ ਜਾਂ ਸੁੰਡੀ ਟੋਕਾ
ਆ ਪਵੇ, ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਰੋਗ ਹੋਵੇ 29 ਤਾਂ ਿਜਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ
ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ ਅੱਡੇ 30 ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ
ਭਵਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ
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ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ ਦੇਈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 31 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਉਣ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ।
32 ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਲੰਮੀ
ਬਾਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ
ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ 33 ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਓਪਰੇ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਹਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ
ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਂਗਰ ਤੇਰਾ ਭੈਅ
ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਇਹ ਭਵਨ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ
ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 34 ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਕਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਿਜਸ
ਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਜੇ
ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ
35 ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਹੱਕ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੀਂ 36 ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ੋਧਵਾਨ ਹੋ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ
ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ 37 ਤਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤੇਰਾ ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ
ਿਫਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖ
ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਬਦੀ ਕੀਤੀ 38 ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਬੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਿਲਆਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਜਾਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ ਵੱਲ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਜੋ ਤੂੰ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 39 ਤਾਂ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ
ਲਈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ
ਿਜਸ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ 40 ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੁਣ
ਉਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਜੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਿਹਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣ 41 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਸਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਚੱਲ! ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਜਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪੀ ਿਲਬਾਸ
ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਤੇਰੀ ਭਿਲਆਈ ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣ l 42 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਨਾ
ਮੋੜੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਂ।

7
ਹੈਕਲ ਦਾ ਸਮਰਪਣ
1 ਰਾਜਾ 8:62-66
1 ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗ
ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ 2 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਸੀ। 3 ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਉਸ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ
ਸਨ ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ! 4 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ 5 ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬਲ਼ਦ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ
ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ 6 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ
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ਦੇ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਸਲਾਹੁਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ
ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਰਿਸੰਗੇ ਫੂਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੇ 7 ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ
ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ
ਚਰਬੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ
ਚਰਬੀ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ 8 ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਸਣੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਸੀ ਲਬੋ ਹਮਾਥ ਦੇ ਲਾਂਘੇ
ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਬ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ
9 ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ
ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਰਬ
ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ 10 ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇਈਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਭਿਲਆਈ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪਰਸੰਨ ਹੋਏ।
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਣ
1 ਰਾਜਾ 9:1-9
11 ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ
ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਲਈ ਬਣਾਵੇ ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ 12 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ
ਭਵਨ ਹੋਵੇ 13 ਜੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਿਕ ਮੀਂਹ ਨਾ
ਪਵੇ ਜਾਂ ਿਟੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ ਿਕ ਦੇਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਭੇਜਾਂ 14 ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਤੇ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ
ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਉੱਤੋਂ
ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ
ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ 15 ਹੁਣ ਿਜਹੜੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਇਸ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਲੱਗੇ
ਰਿਹਣਗੇ 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਗੇ 17 ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਸਨਮੁਖ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਚੱਲੇਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਂ 18 ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ
ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥੁੜ ਕਦੇ
ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ 19 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਛੱਡ ਿਦਓ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ 20 ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜੜਹ੍ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਭਵਨ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ
ਿਨਗਾਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਕਹਾਉਤ ਤੇ ਮਖ਼ੌਲ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ 21 ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਵਨ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਹੈ
ਪਰ ਹਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਅਚਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? 22 ਤਦ
ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਸੀ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ

2 ਇਿਤਹਾਸ 8:18

ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਇਆ ਹੈ।

8
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਾਪਤੀਆਂ
1 ਰਾਜਾ 9:10-28
1 ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 2 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ 3 ਸੁਲੇਮਾਨ ਹਮਾਥ ਸੋਬਾਹ
ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ 4 ਉਸ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਤਦਮੋਰ
ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹਮਾਥ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ 5 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ
ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕੰਧਾਂ, ਫਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਲਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ 6 ਨਾਲੇ ਬਆਲਾਥ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਜਹੜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 7 ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਿਹੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ 8 ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਿਜਹੜੀ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਬੇਗਾਰੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈ 9 ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬੇਗਾਰੀ ਨਾ
ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ 10 ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਰਰ ਸਨ,
ਉਹ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਨ। 11 ਸੁਲੇਮਾਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੈ
ਆਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਥਾਨ
ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਆ ਿਗਆ ਹੈ 12 ਤਦ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਡਉੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲੱਗਾ 13 ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮੱਿਸਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਿਤਉਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ
ਪਰਬ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਪਰਬ
ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ 14 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਨਤ ਨੇ ਮ ਉਸਤਤ ਤੇ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਐਉਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 15 ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ
ਿਜਹੜਾ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵਖੇ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ 16 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਏਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਿਗਆ। 17 ਤਦ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਸਯੋਨ-ਗਬਰ ਅਤੇ ਏਲੋਥ ਨੂੰ ਿਗਆ ਜੋ ਅਦੋਮ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸਨ 18 ਅਤੇ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਲਾਹ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਫੀਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ
ਛੇ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਮਣ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ।
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9
ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਉਣਾ
1 ਰਾਜਾ 10:1-13
1 ਜਦ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਧੁੰਮ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ
ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਸਨ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ
ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਿਕਆ 3 ਜਦ ਸ਼ਬਾ
ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੇਿਖਆ, 4 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ
ਖਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਿਪਲਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ 5 ਉਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚੀ
ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਸੁਣੀ ਸੀ 6 ਤਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ
ਵੇਿਖਆ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖ,
ਿਜੰਨੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ। ਤੂੰ
ਉਸ ਧੁੰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ 7 ਧੰਨ ਹਨ ਤੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਧੰਨ
ਹਨ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਜੋ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ! 8 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੋ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੈ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਿਬਠਾਇਆ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਸੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂ 9 ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ
ਬੋਰੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਾ ਿਮਿਲਆ 10 ਅਤੇ ਹੀਰਾਮ ਦੇ ਨੌ ਕਰ ਅਤੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨੌ ਕਰ ਜੋ ਓਫੀਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੰਦਨ
ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ 11 ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ
ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਲਈ ਬਰਬਤਾਂ ਤੇ ਰਬਾਬ
ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ 12 ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਅਤੇ ਮੰਿਗਆ ਉਸ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਿਲਆਈ ਸੀ ਿਦੱਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ।
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਭੜਕ
ਸੋਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ
ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸੀ 14 ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ
ਅੱਡ ਸੀ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਅਰਬ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ
ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ 15 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ
ਸੌ ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੇਰ ਸੋਨਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਢਾਲ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 16 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ
ਿਤੰਨ ਸੌ ਢਾਲਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਢਾਲ਼ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸੇਰ
ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਬਾਨਨੀ ਬਣ
ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ 17 ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ
ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ
ਮੜਹ੍ਵਾਇਆ 18 ਅਤੇ ਉਸ ਿਸੰਘਾਸਣ ਲਈ ਛੇ ਪੌਿਡਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਅਤੇ
ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਨ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਢਾਸਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਢਾਸਿਣਆਂ ਦੇ
13 ਿਜੰਨਾਂ
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ਕੋਲ ਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ 19 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਛੇਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਬਾਰਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਇਹੋ
ਿਜਹਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਨਹੀਂ ਬਿਣਆ ਸੀ 20 ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪੀਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਬਾਨਨੀ ਬਣ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਖਾਲ਼ਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਜਹਾਜ਼ ਸਨ ਜੋ ਹੀਰਾਮ ਦੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਿਤੰਨੀਂ ਵਰਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹਾਥੀ
ਦੰਦ, ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਮੋਰ ਲੱਦ ਕੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 22 ਸੋ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਿਗਆ 23 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ
ਚਾਹਵੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਸੁਣਨ 24 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ
ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਬਸਤਰ, ਸ਼ਸਤਰ, ਮਸਾਲੇ,
ਘੋੜੇ, ਅਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 25 ਅਤੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤਬੇਲੇ ਅਤੇ
ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਿਖਆ 26 ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਰਆ
ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਸਗੋਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ 27 ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਚਾਂਦੀ
ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਿਦਆਰ ਨੂੰ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਉਨਾਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਬੇਟ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 28 ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਈ ਘੋੜੇ ਿਲਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
1 ਰਾਜਾ 11:41-43
29 ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹ
ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲੋਨੀ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਅਗੰਮ
ਵਾਕਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯੱਦੇ ਗੈਬ ਬੀਨ ਦੀਆਂ ਦਿਰਸ਼ਟਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ ਿਲਖੇ ਹੋਏ
ਨਹੀਂ ਹਨ? 30 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 31 ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੌਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਣਾ
1 ਰਾਜਾ 12:1-20
1 ਤਾਂ ਰਹਬੁਆਮ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ
ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਫੇਰ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਇਹ
ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ
3 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਆਏ ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 4 ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਉਸ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਰੀ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਕੁਝ ਹੌਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਾਂਗੇ 5 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ 6 ਤਦ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਿਦਆਂ? 7 ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ
ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਿਦਓਗੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ 8 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
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ਜੁਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 9 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ
ਦੇਈਏ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਜੂਲੇ ਨੂੰ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਕੁਝ ਹੌਲਾ ਕਰੋ? 10 ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੌਲਾ
ਕਰੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਕ ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲੋਂ
ਮੋਟੀ ਹੈ! 11 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ
ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ! ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਿਲਆਂ ਨਾਲ ਫੰਿਡਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬੱਛੂਆਂ ਨਾਲ
ਫੰਡਾਂਗਾ! 12 ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੀਜੇ ਿਦਨ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਸੋ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ 13 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਿਜਹਾ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ 14 ਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਲਾ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ
ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਿਲਆਂ ਨਾਲ ਫੰਿਡਆ ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬੱਛੂਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂਗਾ 15 ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਨੀ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ 16 ਜਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ
ਸਾਡਾ ਕੀ ਵੰਡ ਿਵਹਾਰ? ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ
ਚੱਲੇ ਜਾਓ! ਹੇ ਦਾਊਦ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ! ਸੋ
ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ 17 ਪਰ
ਉਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ
ਰਹਬੁਆਮ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ 18 ਤਦ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਹਦੋਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਬੇਗ਼ਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਪਥਰਾਉ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।
ਤਦ ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਰਥ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ 19 ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ।

11
ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
1 ਰਾਜਾ 12:21-24
1 ਜਦ ਰਹਬੁਆਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਸੂਰਮੇ
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੇਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਲਈ ਮੋੜ
ਲੈਣ 2 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਗਤ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੂੰ
ਆਇਆ 3 ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਆਖ ਿਕ 4 ਯਹੋਵਾਹ ਐਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਈ ਨਾ
ਕਰਨਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਮੁੜ ਗਏ।
ਰਹਬੁਆਮ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦੜਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਏ 6 ਸੋ ਉਸ ਨੇ
5
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ਬੈਤਲਹਮ, ਏਟਾਮ, ਤਕੋਆਹ 7 ਬੈਤ ਸੂਰ, ਸੋਕੋਹ, ਅਦੁੱਲਾਮ, 8 ਗਥ,
ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ, ਜ਼ੀਫ, 9 ਅਦੋਰਇਮ, ਲਾਕੀਸ਼, ਅਜ਼ੇਕਾਹ, 10 ਸਾਰਾਹ,
ਅੱਯਾਲੋਨ ਅਤੇ ਹਬਰੋਨ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਏ 11 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਸਦ ਅਤੇ ਤੇਲ
ਅਤੇ ਮੈ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖੇ 12 ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ
ਭਾਲੇ ਰਖਵਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਉਸ ਲਈ ਰਿਹ ਗਏ।
ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸਨ ਆਪੋਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ 14 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਲੇਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ 15 ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ
ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਬੱਕਿਰਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵੱਿਛਆਂ ਲਈ
ਜਾਜਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 16 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕੀ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਆਏ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ
ਚੜਾਉਣ 17 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ
ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹ
ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ।
13 ਤਾਂ

ਰਹਬੁਆਮ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ
ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਰੀਮੋਥ ਦੀ ਅਤੇ ਯੱਸੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ ਦੀ ਧੀ ਅਬੀਹੈਲ ਦੀ ਧੀ ਮਹਲਥ ਨੂੰ ਿਵਆਹ
ਿਲਆ 19 ਉਹ ਦੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਅਰਥਾਤ ਯਊਸ਼, ਸ਼ਮਰਯਾਹ
ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਮ 20 ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਧੀ ਮਅਕਾਹ
ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਦੇ ਅਿਬਯਾਹ, ਅੱਤਈ, ਜ਼ੀਜ਼ਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਲੋਮੀਥ ਜੰਮੇ 21 ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਧੀ ਮਅਕਾਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਖ਼ੈਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜਆਦਾ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਠਾਰਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਠ ਰਖ਼ੈਲਾਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਠਾਈ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਠ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ
22 ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਮਅਕਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਿਬਯਾਹ ਨੂੰ ਮੁਖੀਆ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਹਾਕਮ ਬਣੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ 23 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਿਸਆਣਪ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਸਦ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ
ਮੰਗੀਆਂ।
18 ਅਤੇ

12
ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਿਮਸਰ ਦਾ ਹਮਲਾ
1 ਰਾਜਾ 14:25-28
1 ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਰਹਬੁਆਮ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ 2 ਫੇਰ
ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 3 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਰਥ ਅਤੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਲੂ ਬੀ, ਸੂਕੀ ਅਤੇ
ਕੂਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਣਿਗਣਤ ਸਨ
4 ਉਸ ਨੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲੈ ਲਏ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ ਆ ਿਗਆ। 5 ਤਦ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨਬੀ ਰਹਬੁਆਮ
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ਦੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਐਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ 6 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹੈ
7 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ
ਬਣਾਇਆ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਰਹਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ
ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ 8 ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੇਸ-ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ 9 ਸੋ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਮਿਹਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਿਗਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਢਾਲਾਂ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ ਲੈ
ਿਗਆ 10 ਤਾਂ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ
ਢਾਲਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਿਨਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ। 11 ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਨਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ 12 ਜਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਿਹਰ ਉਸ ਤੋਂ
ਟਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਨ।
ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ। ਰਹਬੁਆਮ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ
ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਸੀ
ਿਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਆਮਾਹ ਅੰਮੋਨਣ ਸੀ 14 ਉਸ ਨੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਲਾਇਆ
15 ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਮਅਯਾਹ
ਨਬੀ ਅਤੇ ਇੱਦੋ ਗੈਬਦਾਨ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਕੁਲ ਪੱਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਲਖੇ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਦਾ
ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ 16 ਤਾਂ ਰਹਬੁਆਮ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਿਬਯਾਹ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
13 ਸੋ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ

13
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਬਯਾਹ ਦਾ ਯੁੱਧ
1 ਰਾਜਾ 15:1-8
1 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਿਬਯਾਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 2 ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਕਾਯਾਹ
ਸੀ, ਜੋ ਉਰੀਏਲ ਗਬਈ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਿਬਯਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 3 ਅਤੇ ਅਿਬਯਾਹ ਜੰਗੀ
ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਜੋ ਚਾਰ ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ
ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਉਹ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨ ਕੇ
ਅੱਠ ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਇਆ
4 ਅਿਬਯਾਹ ਸਮਾਰਿਯਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਰਬਤ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਹੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ! 5 ਕੀ ਤਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੂ ਣ ਦੇ ਨੇ ਮ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ? 6 ਤਾਂ ਵੀ ਨਬਾਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ
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ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਆਕੀ
ਹੋ ਿਗਆ 7 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਫੰਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਿਲਆ
ਜਦ ਿਕ ਰਹਬੁਆਮ ਨਰਮ ਿਦਲ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 8 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੀ ਅੰਸ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ
ਵੱਡਾ ਦਲ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਨਿਹਰੇ ਵੱਛੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ! 9 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੂਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਜਕ ਸਨ ਨਹੀਂ
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਜਕ
ਿਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਐਉਂ ਭਾਈ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਤੇ ਸੱਤ
ਮੇਂਢੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਆਵੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੇਵਤੇ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਜਕ ਬਣ ਸਕੋ? 10 ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਜਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ 11 ਐਉਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮ
ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਨਿਹਲੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਚਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 12 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਹ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਕੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਲ ਨਰਿਸੰਗੇ ਫੂਕਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ ਨਾ ਲੜੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ! 13 ਪਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਫੌਜ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤੀ ਸੋ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਨ। 14 ਜਦ ਯਹੂਦਾਹ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਦੋਹੀਂ
ਪਾਸੀਂ ਹੈ! ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੇ ਨਰਿਸੰਗੇ ਫੂਕੇ 15 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਿਰਆ ਤਦ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਅਿਬਯਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ 16 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ
ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ 17 ਤਾਂ
ਅਿਬਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ
ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਏ। 18 ਐਉਂ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਜੱਤ ਗਏ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ 19 ਅਤੇ ਅਿਬਯਾਹ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਿਲਆ ਅਰਥਾਤ ਬੈਤਏਲ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡ, ਯਸ਼ਾਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡ, ਅਫਰੋਨ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਿਪੰਡ 20 ਅਿਬਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ
ਨਾ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੋ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ
21 ਪਰੰਤੂ ਅਿਬਯਾਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੌਦਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਈ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੋਲ਼ਾਂ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ
22 ਅਤੇ ਅਿਬਯਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਉਤਾਂ ਇੱਦੋ ਨਬੀ ਦੀ ਕਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ।

14
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਸਾ ਦਾ ਰਾਜ
ਅਿਬਯਾਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ,
ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸਾ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦਸ ਵਰੇ ਤੱਕ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਮਨ ਿਰਹਾ। 2 ਆਸਾ
1 ਤਦ
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ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਠੀਕ ਸੀ 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਓਪਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਛੱਿਡਆ
ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ 4 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 5 ਉਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਚੈਨ ਿਰਹਾ। 6 ਉਹ
ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਵਾਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਚੈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜਨੀ ਪਈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਸੀ 7 ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅਰਲ
ਲਾਈਏ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਅਰਾਮ ਬਖਿਸ਼ਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ। 8 ਆਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੀ ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਫ਼ੌਜ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਢਾਲ਼ ਅਤੇ ਬਰਛੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਜੋ ਢਾਲ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ
ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਨ। 9 ਜ਼ਰਹ
ਕੂਸ਼ੀ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਰਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਆਇਆ 10 ਅਤੇ ਆਸਾ ਉਸ ਦੇ
ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਸਫਾਥਾਹ ਦੀ
ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨੀਆਂ 11 ਆਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੂੰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ। ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ
ਟਾਕਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਜੱਤੇ! 12 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਕੂਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਤਾਂ ਕੂਸ਼ੀ ਭੱਜ ਗਏ। 13 ਆਸਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਾਰ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਐਨੇ ਿਡੱਗ ਗਏ ਿਕ ਉਹ ਫੇਰ ਸੰਭਲ ਨਾ ਸਕੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਬਹੁਤ
ਸਾਰਾ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਿਲਆਇਆ 14 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਰ
ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਭੈਅ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ
ਲੁ ੱਿਟਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਟਣ ਲਈ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ 15 ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਢਾਿਹਆ ਅਤੇ ਢੇਰ
ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਏ।

15
ਰਾਜਾ ਆਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਓਦੇਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਉੱਤੇ
ਉਤਿਰਆ 2 ਉਹ ਆਸਾ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਮੇਰੀ
ਸੁਣੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ 3 ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਬਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ 4 ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ
ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਪਆ 5 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਨ
1
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6 ਜਾਤੀ

ਜਾਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਿਵੱਚ
ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ
ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਸੀ 7 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੱਥ ਿਢੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਮਲੇਗਾ! 8 ਜਦ
ਆਸਾ ਨੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਓਦੇਦ ਨਬੀ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ
ਪਹਾੜੀ ਭਾਗ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਡਉੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਸੀ ਫੇਰ ਬਣਵਾਇਆ 9 ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ
ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ 10 ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ 11 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲੁ ੱਟ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੀ ਉਹ
ਿਲਆਏ ਸਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਤ ਸੌ ਬਲ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ
ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਈ 12 ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ
ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣ 13 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ, ਕੀ ਛੋਟਾ
ਕੀ ਵੱਡਾ, ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਔਰਤ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ 14 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਨਰਿਸੰਿਗਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। 15 ਸਾਰਾ ਯਹੂਦਾਹ ਉਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ
ਬਾਗ਼-ਬਾਗ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਅਰਾਮ ਿਦੱਤਾ 16 ਅਤੇ ਆਸਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ
ਮਅਕਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਮਾਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਤ ਿਘਣਾਉਣੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ,
ਿਜਹੜੀ ਿਘਣਾਉਣੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਆਸਾ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ 17 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਢਾਹੇ ਨਾ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਸਾ ਦਾ ਮਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਿਰਹਾ। 18 ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਸਨ
ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਿਲਆਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਪਿਵੱਤਰ
ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ 19 ਅਤੇ ਆਸਾ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਂਤੀਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਈ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ
1 ਰਾਜਾ 15:17-22
1 ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੱਤੀਵੇਂ ਸਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਆਸ਼ਾ
ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ
2 ਤਾਂ ਆਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨ-ਹਦਦ ਕੋਲ
ਜੋ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 3 ਉਹ ਨੇ ਮ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਆਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ ਤੋੜ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਮੁੜ ਆਵੇ 4 ਤਾਂ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਭੇਿਜਆ ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਈਯੋਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਅਬੇਲ-ਮਾਇਮ ਅਤੇ
ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 5 ਜਦ
ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਰਾਮਾਹ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ
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ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 6 ਤਦ ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬਆਸ਼ਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਗਬਾ ਅਤੇ ਿਮਸਪਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।
ਹਨਾਨੀ ਨਬੀ
ਵੇਲੇ ਹਨਾਨੀ ਗੈਬ ਦਾਨ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ
ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ, ਇਸੇ
ਕਾਰਨ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ
8 ਕੀ ਕੂਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੂ ਬੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਥ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਬਹੁਤ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ? ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ 9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਫਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਿਦਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਿਵਖਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ
ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੀ
ਲੜਾਈ ਹੈ! 10 ਤਦ ਆਸਾ ਨੇ ਉਸ ਗੈਬਦਾਨ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਬਹੁਤ ਹਰਖ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਸਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ।
7 ਉਸ

ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ
1 ਰਾਜਾ 15:23-24
11 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਆਸਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਨ 12 ਅਤੇ ਆਸਾ
ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਨਤਾਲੀਵੇਂ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ
ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ
13 ਤਦ ਆਸਾ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ।
ਉਹ ਇੱਕਤਾਲੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਕੇ ਮੋਇਆ 14 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ
ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਪੁਟਵਾਈ ਸੀ ਦੱਿਬਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਕਫ਼ਨ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਹੜਾ ਸੁਗੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦਾ ਰਾਜ
1 ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਬਣਾਇਆ 2 ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਫ਼ੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਉਨਾਂ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਆਸਾ ਨੇ ਲਏ ਸਨ ਚੌਂਕੀਆਂ
ਿਬਠਾ ਿਦੱਤੀਆਂ 3 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਰਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਆਲਾਂ ਦਾ ਤਾਿਲਬ ਨਾ ਬਿਣਆ 4 ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ
ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ 5 ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ
ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 6 ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਿਦਆਂ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 7 ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਬਨਹਿਯਲ, ਓਬਦਯਾਹ,
ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਨਥਾਨਏਲ ਅਤੇ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ 8 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਵੀ
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ਸਨ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਨਥਨਯਾਹ, ਜ਼ਬਦਯਾਹ, ਅਸਾਹੇਲ, ਸ਼ਮੀਰਾਮੋਥ,
ਯੋਨਾਥਾਨ, ਅਦੋਨੀਯਾਹ, ਤੋਿਬਆਹ, ਅਤੇ ਤੋਬ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਲੇਵੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਅਤੇ ਯਹੋਰਾਮ ਜਾਜਕ ਸਨ 9 ਸੋ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ
ਿਗਆਨ ਿਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਗਏ
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ। 10 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਿਗਆ ਐਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ
11 ਅਤੇ ਕਈ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਅਤੇ ਭੇਟ ਿਵੱਚ
ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਇੱਜੜ ਿਲਆਏ ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਮੇਂਢੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ
ਸੱਤ ਸੌ ਬੱਕਰੇ 12 ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਗੜਹ੍ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਏ 13 ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ 14 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀ, ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਅਦਨਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ 15 ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ
ਯਹੋਹਾਨਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ 16 ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਿਜ਼ਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ ਸੀ ਿਜਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ
ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ 17 ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ ਅਲਯਾਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧਣੁੱਖ ਅਤੇ ਢਾਲ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਜੁਆਨ
ਸਨ 18 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਯਹੋਜ਼ਾਬਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਆਨ ਸਨ ਜੋ ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ
19 ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

18
ਮੀਕਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
1 ਰਾਜਾ 22:1-28
1 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਹਾਬ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋਿੜਆ 2 ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅਹਾਬ
ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢਗੇ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਿਰਆ
3 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ
ਚੱਲੇਂਗਾ? ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਤੇਹਾ ਮੈਂ, ਿਜਹੇ ਤੇਰੇ
ਲੋਕ ਿਤਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ 4 ਇਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਪਿਹਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕਰੀਂ 5 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੇਈਏ? ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਚੜਹ੍ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ
ਦੇਵੇਗਾ 6 ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ? 7 ਤਾਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਜੇ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ
ਿਕੜ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਭਿਲਆਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ
ਦਾ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਯਮਲਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਹੈ।
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਆਖੇ 8 ਤਦ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਿਯਮਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੈ ਆ 9 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
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ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ
ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਿਪੜ ਿਵੱਚ
ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗੰਮ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਨ 10 ਕਨਾਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਿਸੰਗ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਧੱਸੀ ਜਾਓਗੇ! 11 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਅਗੰਮ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਫਤਹ ਪਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। 12 ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ ਜੋ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ
ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੀਂ ਿਕ ਨਬੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ
ਭਿਲਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਭਿਲਆਈ ਬੋਲੀਂ। 13 ਅੱਗੋਂ ਮੀਕਾਯਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਫ਼ਰਮਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ 14 ਸੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ,
ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੀਕਾਯਾਹ, ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਮੋਥ
ਿਗਲਆਦ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਰੁਕੇ ਰਹੀਏ? ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਚੜਹ੍ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 15 ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਵਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸੀਂ? 16 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਨਹੀਂ
ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਿਖੰਡ ਜਾਣਾ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ
ਿਕ ਇਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਸੁਲਾਹ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇ 17 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਿਲਆਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਵਾਚੇਗਾ? 18 ਉਸ
ਨੇ ਫੇਰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ! ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਿਠਆਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸਵਰਗ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ 19 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭਰਮਾਵੇਗਾ ਜੋ
ਉਹ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਕੋਲ ਿਡੱਗ ਮਰੇ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰਾਂ ਬੋਿਲਆ 20 ਤਦ ਇੱਕ ਆਤਮਾ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕਸ ਤਰਾਂ? 21 ਉਸ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਂਗਾ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਏਂਗਾ ਅਤੇ
ਿਜੱਤੇਂਗਾ, ਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ। 22 ਹੁਣ ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਇਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਿਰਆਈ ਬੋਿਲਆ ਹੈ! 23 ਤਾਂ ਕਨਾਨਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਨੇ ੜੇ ਆਣ ਕੇ ਮੀਕਾਯਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ
ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਕਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਮੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੇ? 24 ਪਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖ, ਤੂੰ ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਕਣ ਨੂੰ ਵੜੇਂਗਾ
ਤਦ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ! 25 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਮੋਨ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਕੋਲ ਮੋੜ ਲੈ ਜਾ l 26 ਅਤੇ ਆਖ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ
ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਦਓ!
27 ਪਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ
ਮੁੜ ਆਓ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸੁਣ ਲਓ!।
ਅਹਾਬ ਦੀ ਮੌਤ
1 ਰਾਜਾ 22:29-35
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28 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ੇ 29 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾਕੇ
ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾਈ ਰੱਖ। ਸੋ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੇਸ ਵਟਾਕੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਿਗਆ 30 ਪਰ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ
ਨਾ ਲਿੜਓ 31 ਜਦ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਿਚੱਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ 32 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਰੱਥਾਂ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ 33 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਆਪਣਾ ਧਣੁੱਖ ਿਖੱਚ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਦੇ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਤੀਰ ਮਾਿਰਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੋੜ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਚੱਲ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਫੱਟੜ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ 34 ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਉਸ ਿਦਨ ਵੱਧ ਗਈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਥ ਉੱਤੇ ਥੰਿਮਆ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।
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ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਫਟਕਾਰ
1 ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁਿੜਆ। 2 ਤਦ ਹਨਾਨੀ ਗੈਬਦਾਨ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਉਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ
ਿਘਣ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੈ 3 ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਗੁਣ ਹਨ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ
ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ
ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਫਰ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੋਿੜਆ
5 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਆਈਂ
ਸ਼ਿਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 6 ਅਤੇ ਿਨਆਂਈਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਨਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ 7 ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਰਹੇ
ਸੋ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਬੇ
ਿਨਆਈਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਢੀ ਚੱਲਦੀ
ਹੈ 8 ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਅਤੇ ਝਗਿੜਆਂ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ
ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ 9 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭੈਅ ਸਿਚਆਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ। 10 ਜਦ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਵੇ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਜਾਂ ਿਨਆਂਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ
ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ 11 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਅਮਰਯਾਹ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਇਸਮਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਦਯਾਹ ਹੈ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ
4

2 ਇਿਤਹਾਸ 20:1

301

ਹਾਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁੱਦੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ
ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
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ਅਦੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੋਆਬੀ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ
ਲਈ ਆਏ 2 ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਅਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦਲ ਤੇਰੇ ਟਾਕਰੇ
ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਹਸਸੋਨ ਤਾਮਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ ਜੋ
ਏਨ-ਗਦੀ ਹੈ 3 ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਭੈਅ ਖਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਰਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਡੌਂਡੀ ਿਪਟਵਾਈ 4 ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾਲੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਏ
5 ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਵੇਂ
ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ 6 ਉਸ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਐਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਟਾਕਰਾ
ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 7 ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਿਮੱਤਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ? 8 ਸੋ ਉਹ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਐਉਂ ਆਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 9 ਿਕ ਜਦ ਕੋਈ ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਆ ਪਵੇ ਿਜਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਿਨਆਂ ਜਾਂ ਬਵਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ
ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਬਚਾ ਦੇਵੇਂ 10 ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਿਕ ਅੰਮੋਨੀ
ਅਤੇ ਮੋਆਬੀ ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਹੱਲਾ ਨਾ ਕਰਨ
ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ
11 ਵੇਖ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਬਦਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਖ਼ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ
ਹਨ! 12 ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ?
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ
ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕੀ ਕਰੀਏ
ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 13 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਿਚਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੇ।
14 ਤਦ ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹਜ਼ੀਏਲ ਲੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਸਾਫ਼ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਨਾਯਾਹ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਯਈਏਲ
ਦਾ ਪੜੋਤਾ ਤੇ ਮੱਤਨਯਾਹ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਉਤਿਰਆ 15 ਅਤੇ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਵਸਨੀਕੋ ਅਤੇ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ! ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਡਰੋ,
ਨਾ ਘਬਰਾਓ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਹੈ 16 ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ। ਵੇਖ,ੋ
ਉਹ ਸੀਸ ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਏਲ
ਦੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓਗੇ 17 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਥਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਂਗਾ, ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ
ਬੰਨ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਾਓ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਵੇਖਣਾ! ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਕੱਲ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ 18 ਤਾਂ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਿਸਰ ਿਨਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ 19 ਅਤੇ ਕਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲੇਵੀ ਖੜੇ ਹੋ
ਕੇ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
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ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 20 ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਕੋਆਹ ਦੀ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਸੁਣੋ!
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ
ਰਹੋਗ।ੇ ਉਸ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੋਗੇ
21 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਵੱਈਯਾਂ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਣ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ 22 ਜਦ ਉਹ
ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਅਤੇ
ਮੋਆਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਛਿਹ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਮਾਰੇ
ਗਏ। 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੰਮੋਨੀ ਅਤੇ ਮੋਆਬੀ ਸੇਈਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ
ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਮੇਟ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਸੇਈਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ 24 ਅਤੇ ਜਦ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦੇ
ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਲੋਥਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਚਆ! 25 ਜਦ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁ ੱਟਣ ਲਈ ਆਏ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਥਾਂ ਉੱਤੋਂ ਐਨਾ ਮਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਿਮਲੀਆਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਲਜਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ
ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਐਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟਦੇ ਰਹੇ
26 ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਉਹ ਬਰਾਕਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਾਕਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹੈ 27 ਤਦ ਉਹ ਮੁੜੇ,
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੀ 28 ਸੋ ਉਹ
ਿਸਤਾਰਾਂ, ਬਰਬਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਏ 29 ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਉਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਦਆਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਿਗਆ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 30 ਸੋ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਲੇ ਦੁਆਿਲਓਂ ਅਰਾਮ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ।
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
1 ਰਾਜਾ 22:41-50
31 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੈਂਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ੂਬਾਹ ਸੀ
ਜੋ ਿਸ਼ਲਹੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ 32 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਿੜਆ ਪਰ ਉਹੋ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ 33 ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਢਾਹੇ ਨਾ
ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਿਦਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ 34 ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਦ
ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਨਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਨ
ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ 35 ਇਸ
ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦਾ
ਸੀ 36 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਿਕ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ
ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਸਯੋਨ-ਗਬਰ ਿਵੱਚ ਜਹਾਜ਼
ਬਣਾਏ 37 ਤਦ ਦੋਦਾਵਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਦਾ
ਸੀ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਗੰਮ ਵਾਿਚਆ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਤੋੜ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਿਜਹੇ ਟੁੱਟੇ ਿਕ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ
ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 8:17-24
2 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜੋ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਸਨ,
ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਯਹੀਏਲ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਮੀਕਾਏਲ ਅਤੇ
ਸਫ਼ਟਯਾਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸਨ 3 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸਣੇ
ਿਦੱਤੇ ਪਰ ਰਾਜ ਯਹੋਰਾਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ 4 ਜਦ ਯਹੋਰਾਮ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ 5 ਯਹੋਰਾਮ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਹ ਬੱਤੀ ਸਾਲਾਂ
ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 6 ਅਤੇ
ਉਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ
ਤੁਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਹਾਬ ਦੀ ਧੀ ਉਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ
7 ਫੇਰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਦਾਊਦ ਨਾਲ
ਬੰਿਨਆ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਿਰਸ
ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 8 ਉਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਦੋਮੀ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ
ਿਲਆ 9 ਤਾਂ ਯਹੋਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ
ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਦੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਸੀ ਮਾਿਰਆ
10 ਸੋ ਅਦੋਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾਈ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਲਬਨਾਹ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 11 ਇਸ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਭਚਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ
ਭੁਲੇਖੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ 12 ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਐਉਂ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ
ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆ
ਹੈਂ 13 ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਭਚਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਿਜਵੇਂ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸਨ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ 14 ਸੋ
ਵੇਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਮਲਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ 15 ਅਤੇ ਤੂੰ
ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਤੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਉਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਨੱਤ ਪਰ੍ਤੀ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ! 16 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਰਾਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੂਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਰੂਹ ਨੂੰ
ਪਰੇਿਰਆ ਹੈ 17 ਸੋ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੇ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕੋਈ
ਪੁੱਤਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਿਰਹਾ 18 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਦਾ
ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ 19 ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ
ਿਨੱਕਲ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਇਆ ਅਤੇ
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ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਲਈ ਬਾਲਦੇ ਸਨ 20 ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਬਨਾਂ ਮਾਤਮ ਕੂਚ ਕਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਦੱਿਬਆ।

22
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 8:25-29; 9:21-28
1 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜੱਥੇ ਨੇ ਜੋ
ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਸੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 2 ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਿਬਆਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ
ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ
ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਥਲਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਆਮਰੀ ਦੀ
ਧੀ ਸੀ 3 ਉਹ ਵੀ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੀ ਸੀ 4 ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਿਜਵੇਂ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਦੇ ਉਹੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ 5 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਰਾਮ ਸਣੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ
ਿਵੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ
6 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਫੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਵੱਲ
ਮੁਿੜਆ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਏਲ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ
ਨੂੰ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਸੀ।
7 ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਨਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ
ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦ ਉਹ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਿਨਮਸ਼ੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਯਹੋਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ, ਿਜਸ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਸੀ। 8 ਜਦ ਯੇਹੂ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ
ਸੁੱਿਟਆ 9 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਿਜਹੜਾ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਯੇਹੂ ਕੋਲ ਿਲਆਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਿਦਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਿਰਹਾ ਸੋ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ।
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਰਾਣੀ ਅਥਲਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 11:1-3
10 ਜਦ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 11 ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਯਹੋਸ਼ਬਥ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਮਾਰੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਚੋਰੀ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਣ
ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਸੋ ਯਹੋਰਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਯਹੋਯਾਦਾ
ਜਾਜਕ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਯਹੋਸ਼ਬਥ ਨੇ ਜੋ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਸ
ਨੂੰ ਅਥਲਯਾਹ ਤੋਂ ਅਿਜਹਾ ਲੁ ਕਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ
ਕਰ ਸਕੀ 12 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਛੇ
ਸਾਲ ਲੁ ੱਿਕਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਅਥਲਯਾਹ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ।
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ਅਥਲਯਾਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਿਵਦਰੋਹ
2 ਰਾਜਾ 11:4-16
1 ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਯਰੋਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ
ਤੇ ਯਹੋਹਾਨਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਤੇ ਓਬੇਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ
ਤੇ ਅਦਾਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਅਸੇਯਾਹ ਤੇ ਿਜ਼ਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਫਾਟ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਇਆ 2 ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ
ਿਵੱਚ ਘੁੰਮੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ 3 ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ 4 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਸਬਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਨ
ਹੋਣ 5 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ
ਬੁਿਨਆਦ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਵੇਹਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ 6 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਬਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ
ਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ
ਆਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 7 ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਘੇਰੀਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਭਵਨ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ
ਆਉਂਿਦਆਂ ਜਾਂਿਦਆਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਓ 8 ਸੋ ਲੇਵੀਆਂ ਤੇ
ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਸਬਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਸਬਤ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਵਾਰੀ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 9 ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਰਛੇ, ਫਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਲਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਸਨ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ, 10 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜੇ ਸਨ ਭਵਨ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੂੰਿਜਓ ਲੈ ਕੇ ਭਵਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਖੂੰਜੇ ਤੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਭਵਨ
ਦੇ ਲਾਂਭੇ-ਲਾਂਭੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 11 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਰੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਨਾਮਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ! 12 ਜਦ ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਦੌੜ-ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। 13 ਜਦ
ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਥੰਮਹ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਖੜਹ੍ਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਅਤੇ
ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੋ ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਿਦੱਤੀ
ਬੋਲੀ, ਗਦਰ ਵੇ ਗਦਰ! 14 ਤਦ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ
ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਵੇ ਉਹ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ 15 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ
ਪਾਏ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ
ਆਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।
ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ
2 ਰਾਜਾ 11:17-20
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16 ਫੇਰ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣ
17 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮੱਤਾਨ ਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ 18 ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਹੇਠ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਥਾਿਪਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਨੰ ਦਤਾਈ ਤੇ
ਗਾਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ
ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 19 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਨ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਣਾ ਜੋ ਿਕਸੇ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੜੇ 20 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਹ
ਉੱਚੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ 21 ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਮਨ ਸੀ। ਸੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਅਥਲਯਾਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 12:1-16
1 ਜਦ ਯੋਆਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਬਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਦੀ ਸੀ 2 ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼
ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ 3 ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ
ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ 4 ਇਸ ਦੇ
ਮਗਰੋਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ 5 ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ-ਜਾ
ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਿਰਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ 6 ਤਦ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ
ਤੂੰ ਲੇਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਿਕਉਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਈ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਭਾ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮਸੂਲ ਿਲਆਇਆ ਕਰਨ? 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ
ਔਰਤ ਅਥਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਮੋਘ ਕਰ
ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਆਲਾਂ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ 8 ਸੋ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ 9 ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਡੌਂਡੀ ਿਪਟਵਾਈ ਿਕ ਲੋਕੀ ਉਹ ਮਸੂਲ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਿਲਆਉਣ 10 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਲਆ ਕੇ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ
ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਿਲਆ 11 ਜਦ ਸੰਦੂਕ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਰੰਿਦਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਰਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਖਵਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ 12 ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
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ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ
ਤਰਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੁ ਹਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਠਠੇਿਰਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ 13 ਸੋ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪੂਰਾ
ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ
ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 14 ਜਦ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਕਾ
ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ
ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਭਾਂਡੇ ਅਰਥਾਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ
ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪਤਨ
ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਸਮਾ ਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ
16 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਦੱਿਬਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 17 ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ 18 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰ ਆ ਿਪਆ 19 ਤਾਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਮੋੜ
ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੰਨ ਨਾ ਲਾਇਆ 20 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਉੱਤੇ ਉੱਤਿਰਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਉਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 21 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ
ਪਕਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ 22 ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਯਹੋਯਾਦਾ
ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਿਖਆ
ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲਵੇ!।
15 ਯਹੋਯਾਦਾ

ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ

23 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੀ

ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੁ ੱਟ ਕੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ
24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਰਾਮ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੱਥਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ
ਤਾਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹਰਾ ਿਦੱਤੀ ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਦੱਤਾ
25 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰੋਗੀ ਛੱਿਡਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੇ
ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ
ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਦੱਿਬਆ
ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਦੱਿਬਆ 26 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਨ, ਅੰਮੋਨਣ ਿਸ਼ਮਆਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਜ਼ਾਬਾਦ, ਮੋਆਬਣ ਿਸ਼ਮਰੀਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਜ਼ਾਬਾਦ 27 ਹੁਣ ਰਹੇ
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋ ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
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ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

25
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਮਸਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 14:2-6
1 ਅਮਸਯਾਹ ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨੱਤੀ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਅੱਦਾਨ ਸੀ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸੀ 2 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੇ
ਿਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 3 ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਉਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ। 4 ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਨਾ
ਮਾਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਪਤਾ
ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਰ ਹਰੇਕ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ
1 ਰਾਜਾ 14:7
5 ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਿਣਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਚੋਣਵੇਂ
ਜੁਆਨ ਵੇਖੇ ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਜੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਬਰਛੀ ਤੇ
ਢਾਲ਼ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ 6 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸੌ ਿਕਨਤਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਨੌ ਕਰ ਰੱਖੇ 7 ਪਰ ਇੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 8 ਪਰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਓ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਢਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ 9 ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਜਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰ ਸੌ ਿਕਨਤਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਤਦ ਅਮਸਯਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਅੱਡ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਹਰਖ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ 11 ਅਤੇ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੂ ਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਿਗਆ ਤੇ ਸੇਈਰ
ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ 12 ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ
ਯਹੂਦੀ ਿਜਉਂਦਾ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ
ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਐਉਂ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ 13 ਪਰ ਉਸ ਸੈਨਾਂ ਦੇ
ਜੁਆਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਮੋੜ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੁ ੱਟ ਲੈ ਗਏ। 14 ਜਦੋਂ ਅਮਸਯਾਹ ਅਦੋਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਿੜਆ ਤਾਂ ਸੇਈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ 15 ਇਸ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਅਮਸਯਾਹ ਤੇ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਿਕਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਿਜਨਾਂ
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ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਛੁਡਾਇਆ? 16 ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ
ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਰਿਹ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਮਾਰ
ਖਾਵੇਂ? ਤਦ ਉਹ ਨਬੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਠਾਿਣਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
2 ਰਾਜਾ 14:8-20
17 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਯੇਹੂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਹਮੋਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀਏ 18 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਲਬਾਨਨ ਦੇ
ਕੰਿਡਆਲੇ ਨੇ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਿਦਆਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਆਪਣੀ
ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ
ਜੋ ਲਬਾਨਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਨੂੰ ਿਮੱਧ
ਛੱਿਡਆ 19 ਤੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਮਨ ਦਾ ਘਮੰਡ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਰਿਹ। ਭਲਾ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਿਬਪਤਾ ਨੂੰ
ਛੇੜੇਂ ਤੇ ਿਡੱਗੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਹੂਦਾਹ ਵੀ?। 20 ਪਰ ਅਮਸਯਾਹ
ਨੇ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਿਕ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਵੇ ਿਕ ਉਹ ਅਦੋਮ
ਿਦਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਦੇ ਸਨ 21 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਅਮਸਯਾਹ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਹੈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਹੋਏ 22 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਭੱਜਾ 23 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਿਵੱਚ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵਿੜਆ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਖੂੰਜੇ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸੌ ਹੱਥ ਢਾਹ ਿਦੱਤੀ 24 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਓਬੇਦਅਦੋਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀ
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ। 25 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਹਾਜ਼
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਸ਼ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ
26 ਅਤੇ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ
ਕੀਤੇ ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ? 27 ਜਦ ਤੋਂ ਅਮਸਯਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਿਫਿਰਆ ਤਦੋਂ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਸੋ ਉਹ ਲਾਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜ ਿਗਆ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕੀਸ਼
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ 28 ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 14:21-22; 15:1-7
1 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲਾਂ
ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਥਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ 2 ਉਸ
ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੌ ਜਾਣ
ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਏਲੋਥ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਿਮਲਾ
ਿਦੱਤਾ 3 ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਵੰਜਾ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਕਾਲਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸੀ 4 ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ
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ਿਪਤਾ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 5 ਉਹ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਖੋਜੀ ਿਰਹਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ। 6 ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਗਥ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਯਬਨਹ ਦੀ ਕੰਧ
ਤੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਏ 7 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਗੂਰ-ਬਆਲ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ
ਤੇ ਮਊਨੀਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ 8 ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਨੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ
ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ 9 ਅਤੇ
ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੋਨੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ
10 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਲਾਬ
ਪੁਟਵਾਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੇਟ ਿਵੱਚ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਡੰਗਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ
ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਾੜੀ ਉਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ।
11 ਨਾਲੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਯੋਿਧਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਸੀ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲਈ
ਯਈਏਲ ਿਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਮਅਸੇਯਾਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਹਨਨਯਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਿਨੱਕਲਦੀ ਸੀ 12 ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਗਣਤੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਸੀ 13 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਾਿਬਆਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਯੋਿਧਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਸੀ ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਸਾਢੇ
ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸੂਰਮੇ ਿਜਹੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ 14 ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ
ਲਈ ਢਾਲਾਂ, ਬਰਛੇ, ਟੋਪ ਸੰਜੋਆਂ ਤੇ ਧਣੁੱਖ ਤੇ ਗੋਪੀਏ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ
15 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕਸਬੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਕਲਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਵਗਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸੋ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਿਗਆ।
ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਘਮੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਿਦਲ ਐਨਾ
ਹੰਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਿਵਗੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਕੇ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲੱਗਾ 17 ਤਦ ਅਜ਼ਰਯਾਹ
ਜਾਜਕ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਸੀ
ਜਾਜਕ ਸਨ ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਮਨੁੱਖ ਸਨ 18 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗ,ੇ ਹੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ!
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਰਥਾਤ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਵੱਤਰ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੇਰੀ
ਵਿਡਆਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 19 ਤਦ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਧੂਪਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਹਰਖ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋੜਹ੍ ਫੁੱਟ
ਿਨੱਕਿਲਆ 20 ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜਹ੍ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਿਢਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਪੈ
ਰਹੀ ਸੀ 21 ਸੋ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕੋੜਹ੍ੀ ਿਰਹਾ
ਅਤੇ ਕੋੜਹ੍ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ 22 ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ
16
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ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਿਲਖੇ 23 ਸੋ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਮਰ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਕੋੜਹ੍ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਥਾਮ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਯੋਥਾਮ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 15:32-38
1 ਯੋਥਾਮ ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ
ਨਾਮ ਯਰੂਸ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਦੋਕ ਦੀ ਧੀ ਸੀ 2 ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਵਿੜਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਿਵਗੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ
3 ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਫਾਟਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਓਫ਼ਲ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ 4 ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਟ ਤੇ ਬੁਰਜ
ਬਣਵਾਏ 5 ਉਹ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਜੱਿਤਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਿਕਨਤਾਰ ਚਾਂਦੀ
ਅਤੇ ਪੰਝੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪੰਝੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਜੌਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਨਾ ਹੀ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ 6 ਸੋ ਯੋਥਾਮ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਸਨ 7 ਅਤੇ
ਯੋਥਾਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਨ 8 ਉਹ ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
9 ਅਤੇ ਯੋਥਾਮ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਜ਼
ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 16:1-4
1 ਆਹਾਜ਼ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ
ਨੇ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਰਾਹ
ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਬਆਲੀਮ ਦੀਆਂ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਵੀ ਬਣਵਾਈਆਂ 3 ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਹੰਨਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਦੀ
ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਿਰਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਜਲਾਇਆ 4 ਉਹ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਿਟੱਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਅਤੇ
ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।
ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
2 ਰਾਜਾ 16:5
5 ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਜੱਿਥਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ
6 ਅਤੇ ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ
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ਿਦੱਤਾ ਸੀ 7 ਅਤੇ ਿਜ਼ਕਰੀ ਨੇ ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸੀ
ਮਅਸੇਯਾਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜ਼ਰੀਕਾਮ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲਕਾਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।
ਨਬੀ ਓਦੇਦ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ
ਮਾਲ ਲੁ ੱਟ ਿਲਆ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ 9 ਉੱਥੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਓਦੇਦ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਿਗਆ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪੁੱਿਜਆ! 10 ਹੁਣ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੰਸ਼
ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈ
ਰੱਖੋਗੇ? ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਾਪ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਨਹੀਂ? 11 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਫੜ ਿਲਆ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਕੇ ਮੋੜ ਿਦਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵੱਡਾ ੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ 12 ਤਦ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਯਹੋਹਾਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਮਸ਼ੀਲੇਮੋਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਕਯਾਹ
ਅਤੇ ਸ਼ੱਲੂਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਹਦਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਸਾ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ 13 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸਕੋਗੇ
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਪਾਪੀ ਬਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਹਰ ਹੈ 14 ਸੋ ਉਨਾਂ
ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਧੂਆਂ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ 15 ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਿਲਆ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਦੇ
ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨੰ ਗੇ ਸਨ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ
ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਿਲੱਸੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਧਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਏ।
8

ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣਾ
2 ਰਾਜਾ 16:7-9
16 ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਹਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 17 ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਅਦੋਮੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆਂ
ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ 18 ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਅਤੇ
ਅੱਯਾਲੋਨ ਅਤੇ ਗਦੇਰੋਥ ਅਤੇ ਸੋਕੋਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਿਤਮਨਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਗਮਜ਼ੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਅਧੀਨ
ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਅਵਾਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 20 ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਿਤਲਗਥ ਿਪਲਨਅਸਰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ 21 ਭਾਵੇਂ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਹੋਈ।
ਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
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22 ਆਪਣੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਆਹਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ 23 ਉਸ ਨੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਲਈ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ 24 ਤਾਂ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ
ਨੂੰ ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬੂਿਹਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਿਵੱਚ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਬਣਵਾਈਆਂ 25 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹਰਖ ਿਦਲਾਇਆ
26 ਉਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ,
ਵੇਖੋ, ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ 27 ਆਹਾਜ਼ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਿਲਆਏ। ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 18:1-3
1 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਉਨੱਤੀ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਦਾ ਨਾਮ ਅਿਬਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ 2 ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ।
ਹੈਕਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ 4 ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ 5 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਲੇਵੀਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ!ੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਸ
ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਲ਼ ਨੂੰ
ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ
ਸੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ 7 ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਡਉੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਦੀਵੇ
ਬੁਝਾ ਿਦੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਧੁਖਾਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ਾਈ
8 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਿਹਰ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਆ
ਿਪਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲ
ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਿਧਤਕਾਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ 9 ਵੇਖ,ੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਹਨ 10 ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਘੋਰ
ਕਿਹਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ 11 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਿਢੱਲੇ ਨਾ
ਪੈਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ
ਧੂਪ ਧੁਖਾਓ। 12 ਤਦ ਇਹ ਲੇਵੀ ਉੱਠੇ ਅਰਥਾਤ ਕਹਾਥੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਮਾਸਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਥ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਏਲ ਅਤੇ
3

2 ਇਿਤਹਾਸ 29:30

ਮਰਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀਸ਼ ਅਤੇ ਯਹਲਲਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਅਤੇ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜ਼ੰਮਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ ਅਤੇ
ਯੋਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਦਨ 13 ਅਤੇ ਅਲੀਸਾਫ਼ਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸ਼ਮਰੀ,
ਿਯਏਲ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਮੱਤਨਯਾਹ 14 ਅਤੇ
ਹੇਮਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੀਏਲ ਅਤੇ ਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਯਦੂਥੂਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀਏਲ 15 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ
ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ
ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਏ 16 ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ
ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਲ਼ ਕੁਚੈਲ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭੀ
ਬਾਹਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਕਦਰੋਨ ਦੇ ਤਲਾਬ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
17 ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ
ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਡਉੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੋ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੋਲਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ
ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ 18 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ , ਉਸ ਦੀ ਚੜਹ੍ਤ
ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ 19 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਹੈਕਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਪਣ
ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ
21 ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਬਲ਼ਦ, ਸੱਤ ਛੱਤਰੇ, ਸੱਤ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਬੱਕਰੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਲਈ, ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਓ 22 ਸੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਛੱਿਤਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਿਟਆ ਅਤੇ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਲਹੂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ 23 ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਕਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ 24 ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਿਟਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਿਕ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਲੋਂ
ਚੜਹ੍ਾਈ ਜਾਵੇ 25 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ
ਛੈਿਣਆਂ, ਿਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਬਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਦਾਊਦ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੈਬਦਾਨ ਗਾਦ ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ
ਸੀ 26 ਤਾਂ ਲੇਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਨਰਿਸੰਗੇ ਫੂਕਦੇ ਸਨ 27 ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ
ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਨਰਿਸੰਿਗਆਂ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
28 ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ, ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਅਤੇ ਨਰਿਸੰਿਗਆਂ ਵਾਲੇ ਨਰਿਸੰਗੇ ਫੂਕਣ ਲੱਗ।ੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਮ ਦੀ
ਬਲੀ ਦਾ ਜਲਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ 29 ਜਦ
ਉਹ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ 30 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
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ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼
ਗੈਬਦਾਨ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਓ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਿਨਵਾ ਕੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ 31 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ੜੇ ਆਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਿਲਆਓ। ਤਦ ਸਭਾ ਨੇ
ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ
ਿਜਹ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰੇਿਰਆ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਿਲਆਇਆ
32 ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਜੋ ਸਭਾ ਿਲਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਹ ਸੀ,
ਸੱਤਰ ਬਲ਼ਦ, ਇੱਕ ਸੌ ਛੱਤਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਭੇਡਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਸਨ 33 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਨ ਅਰਥਾਤ
ਛੇ ਸੌ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 34 ਪਰ ਜਾਜਕ ਥੋੜੇ
ਿਜਹੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਨਾ ਲਾਹ ਸਕੇ, ਇਸ
ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੇਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਈ ਜਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਮੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੇਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਸੱਧੇ ਿਦਲ ਦੇ ਸਨ 35 ਨਾਲੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਿਵਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਮ
ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਣੇ, ਸੋ ਪਰ੍ਬੰਧ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਇਆ 36 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਏ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

30
ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਭੇਿਜਆ, ਨਾਲੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਵੱਲ ਵੀ ਪੱਤ ਿਲਖ ਭੇਜੇ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਸਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ
ਪਸਾਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ 3 ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ 4 ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ 5 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਕ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਦਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਡੌਂਡੀ ਿਪਟਵਾਈ ਜਾਵੇ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਸਾਹ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ
6 ਸੋ ਹਲਕਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ
ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਿਜਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੀਏ ਵੱਲ ਿਜਹੜਾ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈ ਫੇਰ ਮੁੜੇ 7 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਜਲ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ 8 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੱਠੀਏ ਨਾ ਬਣੋ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆਓ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ 9 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲ ਫੇਰ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਲਾਮ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਸ ਜੋਗ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦਆਲੂ
ਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
1
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ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ 10 ਸੋ ਹਲਕਾਰੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ 11 ਤਾਂ ਵੀ
ਆਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ 12 ਨਾਲੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਮੰਨ
ਲੈਣ।
ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ
ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ 14 ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰਦਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਦਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ 15 ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਦਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਕੱਿਟਆ ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਿਮੰਿਦਆਂ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹੋਮ
ਬਲੀਆਂ ਿਲਆਏ 16 ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ
ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਿਛੜਿਕਆ 17 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਬਥੇਰੇ ਅਿਜਹੇ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ੁੱਧਾਂ ਲਈ ਪਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਅਤੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਿਲਖਤ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਖਾਧਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 19 ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਨੇ ਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਫ਼
ਕਰੇ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਲਾਇਆ ਹੈ
ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ
20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
21 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਤ ਿਦਨ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ
ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ
ਿਵੱਚ ਗਾ-ਗਾ ਕੇ ਿਨੱਤ-ਿਨੱਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 22 ਤਾਂ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜੋ ਿਦਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸੋ ਉਹ ਪਰਬ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
13 ਸੋ

ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸੱਤ ਿਦਨ ਹੋਰ ਪਰਬ
ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਤ ਿਦਨ ਹੋਰ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ
24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ 25 ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਸਣੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ
ਨੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ 26 ਸੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਹੋਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ
ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 27 ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ
23
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ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਧਾਮ
ਅਰਥਾਤ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।

31
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ
1 ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜੋ
ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਗੋਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਵੀ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ
ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਪਿਣਆਂ ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ 2 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਾਤ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ
ਲਈ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸਤਤ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ 3 ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮੱਿਸਆ ਅਤੇ
ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ 4 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ
ਰਿਹਣ 5 ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਿਖੱਲਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿਹਲਾ
ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਤੇਲ, ਸ਼ਿਹਦ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਿਲਆਉਣ
ਲੱਗੇ 6 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਲ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ
ਲਾ ਿਦੱਤਾ 7 ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਢੇਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ 8 ਜਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਨਾਂ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਿਖਆ। 9 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨਾਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਪੁੱਿਛਆ 10 ਤਾਂ
ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਦੋਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਦ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਿਲਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਬਚ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ
ਢੇਰ ਹੈ 11 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ
12 ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਲਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਕਾਨਨਯਾਹ ਲੇਵੀ ਹਾਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਮਈ ਉਸ ਤੋਂ
ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਯਹੀਏਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਜ਼ਯਾਹ ਅਤੇ ਨਹਥ
ਅਤੇ ਅਸਾਹੇਲ ਅਤੇ ਯਰੀਮੋਥ ਅਤੇ ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਲੀਏਲ ਅਤੇ
ਿਯਸਮਕਯਾਹ ਅਤੇ ਮਹਥ ਅਤੇ ਬਨਾਯਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ
ਕਾਨਨਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ
14 ਅਤੇ ਿਯਮਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਰੇ ਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ
ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ
ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੋਵੇ 15 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਏਦਨ
ਅਤੇ ਿਮਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਅਤੇ ਅਮਰਯਾਹ
ਅਤੇ ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ
ਹੋਏ ਸਨ ਿਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੀ ਛੋਟਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਿਦਆ ਕਰਨ 16 ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ
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ਿਬਨਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਿਜਹੜੇ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਿਗਣੇ ਗਏ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ
ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 17 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਕੁਲਪੱਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਗਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ
ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ 18 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ
ਦੀ ਕੁਲਪੱਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣੇ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸਨ
19 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਕਈਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲਪੱਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣੇ ਗਏ
ਸਨ ਿਹੱਸੇ ਦੇਣ 20 ਸੋ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ 21 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਤ ਸੇਵਾ,
ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਿਦਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹਮਲਾ
2 ਰਾਜਾ 18:13-37; 19:14-19; 2 ਰਾਜਾ 19:35-37;
ਯਸਾ 36:1-22; 37:8-38
1 ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਹੇਰੀਬ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ
ਸਫ਼ੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ 2 ਤਾਂ ਜਦ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸਨਹੇਰੀਬ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ
ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ 3 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਸੋਿਮਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ 4 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਿਮਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਵਗਦੀ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਆ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਿਕਉਂ ਲੈਣ? 5 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਹੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬੁਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਮੱਲੋ ਨੂੰ ਪੱਿਕਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ
ਅਤੇ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ 6 ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
7 ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰੀ ਕਰੋ! ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸ
ਸਾਰੇ ਮਹੈਣ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ 8 ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਥ
ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ 9 ਉਸ ਦੇ
ਮਗਰੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹੈਣ ਸਣੇ
ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਵੱਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਭੇਜੇ 10 ਿਕ
ਸਨਹੇਰੀਬ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸ ਉੱਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬੱਝੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? 11 ਕੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਤੇਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ
ਿਰਹਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ? 12 ਕੀ ਇਸੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚੇ
ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ
ਧੂਪ ਧੁਖਾਓ? 13 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕੇ? 14 ਉਨਾਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਿਣਆਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਿਕਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ
ਲਵੇ? 15 ਹੁਣ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਭੁਲਾਵੇ! ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਕਸੇ
ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ
ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਿਕਆ ਹੋਵੇ। ਫੇਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੇਗਾ? 16 ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ 17 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਵੀ
ਿਲਖੀਆਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਓਵੇਂ ਹੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ 18 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਕੇ
ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਿਫ਼ਕਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ 19 ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਵਾਂਗਰ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣਤ ਹਨ। 20 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਮੋਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੁਹਾਈ
ਿਦੱਤੀ 21 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਮੁੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ 22 ਐਉਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ 23 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਲਆਏ ਸੋ
ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਗਆ।
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਘਮੰਡ
2 ਰਾਜਾ 20:1-3; ਯਸਾ 38:1-3; 39:1-8
24 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਿਜਹਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ
ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦੱਤਾ
25 ਪਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸਮਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ
ਕਿਹਰ ਭੜਿਕਆ 26 ਜਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਫੜੀ ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰ ਨਾ ਿਪਆ।
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਭੜਕ
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27 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਚਾਂਦੀ-ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ, ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ 28 ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮੈ
ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਠੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ
ਥਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾੜੇ ਬਣਾਏ l 29 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਗਾਂਈਆਂ ਬਲ਼ਦ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ l 30 ਇਸੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਗੀਹੋਨ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਿਸੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ l 31 ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਹਾਲ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਪਤਾ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਪਤਾ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ।

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
2 ਰਾਜਾ 20:20-21
32 ਹੁਣ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਿਮਹਰਬਾਨੀਆਂ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ
ਹਨ 33 ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦੱਿਬਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

33
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 21:1-9
1 ਜਦ ਮਨੱਸ਼ਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ,
ਉਸ ਨੇ ਪਚਵੰਜਾ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 2 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਬਆਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੁੰਡ ਦੇਵੀਆਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ 4 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਜਸ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 5 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਵਹਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲਈ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 6 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਨ ਿਹੰਨਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ਾਲ ਪਾਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਟੂਣ-ੇ ਟੋਟਕੇ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਿਦਓਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ 7 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੀ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ
ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗਾ
8 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੈਰ ਉਸ ਭੂਮੀ ਉੱਤੋਂ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਘੱਿਲਆਿਰਆ ਹੈ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗਾ
ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜਨਾਂ ਦਾ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ,
ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸਨ 9 ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਿਕ ਉਨਾਂ

2 ਇਿਤਹਾਸ 33:10

311

ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੁਆਰਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ
ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ 11 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਇਆ
ਿਜਹੜੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬਲ
ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ 12 ਜਦ ਉਹ ਔਕੜ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ 13 ਉਹ
ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਤਰਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ
ਿਲਆ। ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ
ਤਾਂ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ 14 ਇਸ ਦੇ
ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਗੀਹੋਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਾਦੀ
ਿਵੱਚ ਮੱਛੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਅਤੇ
ਓਫ਼ਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜਹ੍
ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 15 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਓਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ
ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ 16 ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਚੜਹ੍ਾਏ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ 17 ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉੱਿਚਆਂ
ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਵਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ 18 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਗੈਬਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਿਲਖੇ ਹਨ।
10

ਮੱਨਸ਼ਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
2 ਰਾਜਾ 21:17-18
19 ਉਹ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਨੇ ਉੱਚੇ
ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ
ਅਧੀਨਤਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੋਜ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ 20 ਤਾਂ ਮਨੱਸ਼ਹ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ,
ਫੇਰ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮੋਨ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਮੋਨ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 21:19-26
21 ਜਦ ਆਮੋਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 22 ਉਹ ਨੇ ਉਹ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਮੂਰਤਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਮੱਨਸ਼ਹ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ
ਆਮੋਨ ਨੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ 23 ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹੀ ਆਮੋਨ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਿਗਆ
24 ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਿਵੱਚੇ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 25 ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਮੋਨ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 22:1-2
1 ਜਦ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 2 ਉਸ ਨੇ ਉਹੋ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁਿੜਆ।
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ

3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਾਲ ਜਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ

ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤਾਿਲਬ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਰਵੇਂ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਦੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੋਂ
ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 4 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਆਲਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੰਡ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਖਲਾਿਰਆ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ
ਸਨ 5 ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਸਾੜੀਆਂ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ
6 ਉਸ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਗੋਂ
ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਦਆਂ ਥੇਹਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ
7 ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਟੁੰਡ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ
ਕੇ ਪੀਪਾ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ।
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਿਮਲਣਾ
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8 ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਜਦ ਉਹ ਦੇਸ ਅਤੇ ਭਵਨ
ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਫਾਨ ਨੂੰ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਅਸੇਯਾਹ ਅਤੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ
ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ 9 ਤਾਂ ਉਹ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਦਰਬਾਨ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕੀਏ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ 10 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਕਿਰੰਿਦਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕਿਰੰਿਦਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਭਵਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ
ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ 11 ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ
ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਮੁੱਲ
ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ
ਉਜਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਤੀਰ ਬਣਾਉਣ 12 ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਮਾਨਦਾਰੀ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯਹਥ ਅਤੇ ਓਬਦਯਾਹ ਲੇਵੀ ਮਰਾਰੀ
ਦੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੀ
ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੇਵੀ ਵਾਿਜਆਂ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਗੁਣੀਏ ਸਨ
13 ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਸਨ 14 ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਚਾਂਦੀ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਜਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੱਭੀ 15 ਤਾਂ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨੇ
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ਸ਼ਾਫਾਨ ਿਲਖਾਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸ਼ਾਫਾਨ
ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ 16 ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ
ਿਗਆ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਿਜੰਮੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ 17 ਅਤੇ
ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ 18 ਤਾਂ
ਸ਼ਾਫਾਨ ਿਲਖਾਰੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਫੜਹ੍ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੜਹ੍ਆ 19 ਫੇਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ
20 ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਕਾਮ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੋਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਿਲਖਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਏ ਅਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 21 ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਹਨ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ ਲੱਭੀ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ
ਲਈ ਭੜਿਕਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ 22 ਤਾਂ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਲਦਾਹ ਨਬੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ
ਿਜਹੜੀ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਤਾਕਹਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹਸਰਾਹ ਦੇ
ਪੋਤੇ ਸ਼ੱਲੂਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ (ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ) ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
23 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਇਹ ਆਖਣਾ, 24 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ,ੋ
ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਹ੍ੀ ਹੈ 25 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ
ਧੁਖਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ
ੋਧ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ੋਧ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਿਪਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਝਗ
ੇ ਾ ਨਹੀਂ 26 ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਇਹ ਕਹੋ
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਐਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ 27 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਰਮ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਜਦ ਤੋਂ ਤੂੰ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਸੋ ਮੈਂ
ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 28 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ
ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਿਲਆਏ।
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ
2 ਰਾਜਾ 23:1-20
29 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 30 ਿਫਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ
ਲੋਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਪੜਹ੍ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਈਆਂ 31 ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ
ਜਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਿਕ ਅਸੀਂ
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ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ
ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ 32 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਲੱਭੇ ਸਨ ਇਸ ਨੇ ਮ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ 33 ਤਾਂ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਜਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ
ਸਨ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੇ।

35
ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ
2 ਰਾਜਾ 23:21-23
1 ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਸਾਹ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਧਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਕੱਿਟਆ।
2 ਉਸ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ 3 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮੋਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। 4 ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਵੋ 5 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਹੋਵੇ 6 ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਵੱਢੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਕਰੋ। 7 ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਜੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸਨ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਛੱਤਰੇ ਲੇਲੇ ਪਸਾਹ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਨ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਹੜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ।
8 ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ
ਯਹੀਏਲ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ
ਪਸਾਹ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਵਿਹੜੇ
ਿਦੱਤੇ 9 ਅਤੇ ਕਾਨਨਯਾਹ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਅਤੇ ਨਥਨਏਲ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਅਤੇ ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਅਤੇ ਯਹੀਏਲ ਅਤੇ ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਨੇ ਪਸਾਹ ਲਈ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ
ਵਿਹੜੇ ਿਦੱਤੇ। 10 ਸੋ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ
ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ। 11 ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਕੱਿਟਆ ਅਤੇ
ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ
ਖੱਲਾਂ ਲਾਹੀਆਂ 12 ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਹਜ਼ੂਰ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਿੜਆਂ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ। 13 ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਿਬਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਭੁੰਿਨਆ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗਾਂ, ਤਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਪਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ।
14 ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ
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ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਬੀ
ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸੋ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, 15 ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼
ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਗਵੱਯੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੇਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਗੈਬਦਾਨ ਯਦੂਥੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਨਾ ਿਪਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। 16 ਸੋ ਉਸ ਿਦਨ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 17 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ
ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਰਬ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ। 18 ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਪਸਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸਮੂਏਲ
ਨਬੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਪਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਿਜਹੜੀ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ
ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਜਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾਈ। 19 ਇਹ
ਪਸਾਹ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ।
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
2 ਰਾਜਾ 23:28-30
20 ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਕੋਹ ਨੇ ਕਰਕਮੀਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ ਫ਼ਰਾਤ
ਉੱਤੇ ਹੈ ਲੜਨ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ। 21 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਤਾਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ
ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰ ਮਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ 22 ਪਰ ਤਾਂ
ਵੀ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਿਲਆ ਅਤੇ ਨਕੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲੀ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਸਗੋਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮਿਗੱਦੋ
ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ 23 ਤਾਂ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਿਰਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਚੱਲੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ 24 ਸੋ ਉਸ ਦੇ
ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਥ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਥ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਲਈ ਦੇ ਸੋਗ ਕੀਤਾ। 25 ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਉੱਤੇ ਵੈਣ ਪਾਏ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਰਾਗਣਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ
ਸੋਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਿਸਆਿਪਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ 26 ਅਤੇ
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ 27 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਉੱਤੇ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ l
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ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 23:30-35
1 ਤਦ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ
ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਥਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ 2 ਅਤੇ
ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਤੇਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 3 ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ
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ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੌ
ਤੋੜਾ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਸੋਨਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲਾ ਿਦੱਤਾ l 4 ਿਮਸਰ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਅਲਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਰੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਨਕੋਹ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਿਗਆ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 23:36-24:7
5 ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਗਆਰਾਂ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ 6 ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਚੜਹ੍
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲਈ ਿਗਆ 7 ਅਤੇ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਲੈ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਦੱਤਾ
8 ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ
ਜੋ ਉਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਇਆ ਿਗਆ, ਵੇਖੋ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਨ
ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 24:8-17
9 ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦਸ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ
10 ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਸਣੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 24:18-20; ਿਯਰਿਮਯਾਹ 52:1-3
11 ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਇੱਕੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਗਆਰਾਂ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
12 ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ
13 ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਕੀ ਹੋ ਿਗਆ
ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਆਕੜਬਾਜ਼
ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਠਰ ਕਰ ਿਲਆ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁਿੜਆ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਤਨ
2 ਰਾਜਾ 25:1-21; ਿਯਰਿਮਯਾਹ 52:3-11
14 ਨਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ
ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੇਇਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 15 ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਤਨ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਮ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 16 ਪਰ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ
ਿਨੰ ਿਦਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ, ਐਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹਾ ਭੜਿਕਆ
ਿਕ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਿਰਹਾ 17 ਤਦ ਉਹ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਇਆ ਿਜਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਜੁਆਨ
ਨਾ ਕੁਆਰੀ, ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ, ਉਹ
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ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ 18 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕੀ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ 19 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਾੜ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਮਿਹਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਭਾਂਿਡਆਂ
ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ 20 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ
ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਏ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ
ਰਾਜ ਨਾ ਬਿਣਆ 21 ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਿਕ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਸਬਤਾਂ
ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾ ਭੋਗੇ। ਿਵਰਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਉਹ ਸਬਤ ਮਨਾਉਂਦੇ
ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ।
ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਅਜ਼ਰਾ 1:1-4
22 ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਿਰਆ ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ, 23 ਫ਼ਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਕਾਸ਼
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰ ਪਵੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ।
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ਅਜ਼ਰਾ
ਲੇਖਕ
ਯਹੂਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਰਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ।
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਜਰਾ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਉਸ ਦੇ ਜੋਸ਼
ਨੇ ਅਜਰਾ ਨੂੰ ਅਰਤਹਸਸਤਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਭਾਿਰਆ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 457-440 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਜੋ
ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ
ਨੂੰ ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ।
ਉਦੇਸ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਅਜਰਾ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ
ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਵਰੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ
ਦੇਵਾਂਗ।ੇ ਅਜਰਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ
ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਉਣਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲੀ ਵਾਪਸੀ — 1:1-6:22
2. ਅਜ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਪਸੀ — 7:1-10:44
ਰਾਜੇ ਕੋਰਸ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ: ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਦਾ ਮਨ ਉਭਾਿਰਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ:
2 “ਫ਼ਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵਾਂ। 3 ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ
ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਿਤਆਰ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ
ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵ!ੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ , ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਬਣਾਵੇ - ਉਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ l 4 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ,
1 ਫ਼ਾਰਸ
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ਸੋਨਾ, ਧਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣ।”
5 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਭਾਿਰਆ ਸੀ ਉੱਠੇ ਿਕ ਜਾ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 6 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਧਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ
ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ।
7 ਕੋਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਉਨਾਂ ਭਾਂਿਡਆ ਨੂੰ
ਕਢਵਾਇਆ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਆਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
8 ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ , ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਨੇ ਿਮਥਰਦਾਥ
ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਢਵਾਇਆ ਅਤੇ ਿਗਣ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ੇਸ਼ਬੱਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ 9 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਹ
ਸੀ - ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੀਹ ਥਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਲ ਅਤੇ ਉਨੱਤੀ
ਛੁਰੀਆਂ, 10 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੀਹ ਕਟੋਰਦਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਚਾਰ ਸੌ
ਦਸ ਕੌਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ।
11 ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ
ਚਾਰ ਸੌ ਸਨ। ਸ਼ੇਸ਼ਬੱਸਰ ਇਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਤੋਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ।

2
ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਨਹਮਯਾਹ 7:4-73
1 ਿਜਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ
ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ
ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ - 2 ਇਹ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ, ਯੇਸ਼ੂਆ, ਨਹਮਯਾਹ,
ਸਰਾਯਾਹ, ਰਏਲਾਯਾਹ, ਮਾਰਦਕਈ, ਿਬਲਸ਼ਾਨ, ਿਮਸਪਾਰ,
ਿਬਗਵਈ, ਰਹੂਮ ਅਤੇ ਬਆਨਾਹ ਨਾਲ ਆਏ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਰਜਾ
ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਹ ਹੈ: 3 ਪਰੋਸ਼ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ
ਇੱਕ ਸੌ ਬਹੱਤਰ 4 ਸ਼ਫ਼ਟਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਿਤੰਨ ਸੌ ਬਹੱਤਰ 5 ਆਰਹ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੱਤ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ 6 ਪਹਥ-ਮੋਆਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਯੇਸ਼ੂਆ
ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਬਾਰਾਂ 7 ਏਲਾਮ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਚੁਰੰਜਾ 8 ਜ਼ੱਤੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਨੌ ਸੌ
ਪੰਤਾਲੀ 9 ਜ਼ੱਕਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੱਤ ਸੌ ਸੱਠ 10 ਬਾਨੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਛੇ ਸੌ ਬਤਾਲੀ 11 ਬੇਬਾਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਛੇ ਸੌ ਤੇਈ 12 ਅਜ਼ਗਾਦ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਬਾਈ 13 ਅਦੋਨੀਕਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਛੇ ਸੌ
ਿਛਆਹਠ 14 ਿਬਗਵਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਿਛਪੰਜਾ, 15 ਆਦੀਨ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਚਾਰ ਸੌ ਚੁਰੰਜਾ 16 ਅਟੇਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ
ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਅਠਾਨਵੇਂ 17 ਬੇਸਾਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਿਤੰਨ ਸੌ ਤੇਈ 18 ਯੋਰਾਹ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਰਾਂ 19 ਹਾਸ਼ੁਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਦੋ ਸੌ ਤੇਈ
20 ਿਗੱਬਾਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਪਚਾਨਵੇਂ 21 ਬੈਤਲਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਸੌ
ਤੇਈ 22 ਨਟੋਫਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਿਛਪੰਜਾ, 23 ਅਨਾਥੋਥ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ
ਸੌ ਅਠਾਈ 24 ਅਜ਼ਮਾਵਥ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਬਤਾਲੀ 25 ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ,
ਕਫ਼ੀਰਾਹ ਅਤੇ ਬਏਰੋਥ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੱਤ ਸੌ ਤਰਤਾਲੀ 26 ਰਾਮਾਹ ਅਤੇ
ਗਬਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਛੇ ਸੌ ਇੱਕੀ 27 ਿਮਕਮਾਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਈ
28 ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ ਅਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਦੋ ਸੌ ਤੇਈ 29 ਨਬੋ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਬਵੰਜਾ 30 ਮਗਬੀਸ਼ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਸੌ ਿਛਪੰਜਾ 31 ਦੂਜੇ ਏਲਾਮ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਚੁਰੰਜਾ, 32 ਹਾਰੀਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਿਤੰਨ ਸੌ
ਵੀਹ 33 ਲੋਦ, ਹਦੀਦ ਅਤੇ ਓਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੱਤ ਸੌ ਪੱਚੀ 34 ਯਰੀਹੋ
ਦੇ ਲੋਕ, ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੰਤਾਲੀ 35 ਸਨਾਆਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ
ਸੌ ਤੀਹ।
36 ਜਾਜਕ - ਯਦਾਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਜੋ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਨ,
ਨੌ ਸੌ ਿਤਹੱਤਰ 37 ਇੰਮੇਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਵੰਜਾ 38 ਪਸ਼ਹੂਰ
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ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੰਤਾਲੀ 39 ਹਾਰੀਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਾਰਾਂ।
40 ਲੇ ਵੀ - ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਕਦਮੀਏਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜੋ ਹੋਦਵਯਾਹ ਦੀ

ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਨ, ਚੁਹੱਤਰ।
41 ਗਾਇਕ - ਆਸਾਫ਼ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਠਾਈ 42 ਦਰਬਾਨਾਂ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, - ਸ਼ੱਲੂਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਅਟੇਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਤਲਮੋਨ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, ਅੱਕੂਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਟੀਟਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸ਼ੋਬਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੌ ਉਨਤਾਲੀ।
43 ਨਥੀਨੀਮ - ਸੀਹਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਸੂਫ਼ਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਟੱਬਾਓਥ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 44 ਕੇਰੋਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੀਅਹਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਪਾਦੋਨ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, 45 ਲਬਾਨਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਗਾਬਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਅੱਕੂਬ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 46 ਹਾਗਾਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸ਼ਲਮਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਾਨਾਨ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 47 ਿਗੱਦੇਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਗਹਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਰਆਯਾਹ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 48 ਰਸੀਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਨਕੋਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਗੱਜ਼ਾਮ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, 49 ਉੱਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਪਾਸੇਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਬੇਸਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
50 ਅਸਨਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਮਊਨੀਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਨਫੁਸੀਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
51 ਬਕਬੂਕ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਕੂਫਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਰਹੂਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
52 ਬਸਲੂ ਥ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਮਹੀਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਰਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
53 ਬਰਕੋਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੀਸਰਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਥਾਮਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
54 ਨਸੀਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਟੀਫਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ।
55 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, - ਸੋਟਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੋਫਰਥ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਪਰੂਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 56 ਯਅਲਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਦਰਕੋਨ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, ਿਗੱਦੇਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 57 ਸ਼ਫਟਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹੱਟੀਲ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, ਪੋਕਰਥ-ਹੱਸਬਾਇਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਆਮੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 58 ਸਾਰੇ
ਨਥੀਨੀਮ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਤੰਨ ਸੌ ਬਾਨਵੇਂ ਸੀ।
59 ਅਤੇ

ਇਹ ਉਹ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਤੇਲ-ਮੇਲਹ, ਤੇਲ-ਹਰਸਾ, ਕਰੂਬ,
ਅਦੋਨ, ਇੰਮੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਨਹੀਂ, 60 ਦਲਾਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਤੋਿਬਆਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਨਕੋਦਾ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, ਛੇ ਸੌ ਬਵੰਜਾ 61 ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ - ਹਬੱਯਾਹ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਕੋਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਜਸ ਨੇ
ਿਗਲਆਦੀ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਿਵਆਹ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ। 62 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਿਲਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ
ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਨਾ ਿਮਲੀਆਂ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। 63 ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਜਕ ਊਰੀਮ ਤੇ ਥੁੰਮੀਮ ਨਾਲ
ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 64 ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਬਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਸੀ। 65 ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਸੀ,
ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੈਂਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦੋ
ਸੌ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਰਾਗਣਾਂ ਸਨ। 66 ਉਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੱਤ ਸੌ ਛੱਤੀ, ਖੱਚਰ
ਦੋ ਸੌ ਪੰਤਾਲੀ, 67 ਊਠ ਚਾਰ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਅਤੇ ਗਧੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ
ਵੀਹ ਸਨ।
68 ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਤਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਿਦੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਨ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ
ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 69 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ
ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕਾਹਠ ਹਜ਼ਾਰ* ਸੋਨੇ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ
ਮਨਹ† ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌ ਜੋੜੇ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ।
70 ਤਦ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਗਾਇਕ
ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਅਤੇ ਨਥੀਨੀਮ ਭਾਵ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ।

*

2:69 500 ਿਕਲੋਗਰ੍ਾਮ

†

2:69 2800 ਿਕਲੋਗਰ੍ਾਮ

*
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ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ
ਸੱਤਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 2 ਤਦ ਯੇਸ਼ੂਆ, ਯੋਸਾਦਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ
ਜਾਜਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਸੀ। 3 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਰਥਾਤ
ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲੱਗ।ੇ 4 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ
ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ। 5 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਦਾ ਦੀ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਅਮੱਿਸਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ
ਿਤਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ। 6 ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ, ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 7 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ
ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੁਿਪਆ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨੀਆਂ ਤੇ
ਸੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਬਾਨਨ ਤੋਂ
ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਯਾਫ਼ਾ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ।
1 ਜਦੋਂ

ਭਵਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
8 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ,

ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਅਤੇ ਯੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਾਜਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਏ ਸਨ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ
ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। 9 ਤਦ ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਕਦਮੀਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦਾਹ*
ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੇਨਾਦਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਲੇਵੀ
ਸਨ, ਿਮਲ ਕੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ। 10 ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ
ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੇਵੀ ਛੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ।
11 ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਕਰਨ
ਲੱਗੇ, “ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਸਦੀਪਕ
ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ!” ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਲਕਾਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 12 ਪਰੰਤੂ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਪਿਹਲੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ
ਪਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰੇ। 13 ਇਸ
ਲਈ ਲੋਕ, ਅਨੰ ਦ ਦੀ ਲਲਕਾਰ, ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਲਲਕਾਰਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਰੌਲ਼ਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ!
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ਭਵਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, 2 ਤਦ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਿਦਉ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਏਸਰ-ਹੱਦੋਨ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿਲਆਇਆ,
ਉਸੇ ਲਈ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 3 ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਅਤੇ
ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਭਵਨ
ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ; ਅਸੀਂ ਆਪ
ਹੀ ਿਮਲ ਕੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਿਜਵੇਂ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ।” 4 ਤਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਢੱਲੇ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। 5 ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ, ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ
ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਿਦੰਦੇ
ਰਹੇ।
1
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ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।”
17 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਹੂਮ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਤੇ ਿਸ਼ਮਸ਼ਈ ਿਲਖਾਰੀ ਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੇ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਭੇਿਜਆ - “ਸਲਾਮ!” 18 ਜੋ ਿਚੱਠੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਈ
ਗਈ। 19 ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਸਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੰਗਾ-ਫ਼ਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
20 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਦਿਰਆ
ਦੇ ਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਨ, ਚੁੰਗੀ ਤੇ
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 21 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦਓ ਿਕ
ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਿਗਆ ਨਾ
ਿਮਲੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 22 ਚੌਕਸ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇਸ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਾ ਕਰੋ; ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ
ਬੁਿਰਆਈ ਿਕਉਂ ਵਧੇ?
23 ਜਦ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਦੀ ਨਕਲ ਰਹੂਮ ਅਤੇ
ਿਸ਼ਮਸ਼ਈ ਿਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਹ੍ੀ ਗਈ
ਤਦ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ
ਜਬਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ। 24 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਕੰਮ,
ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ਰੁੱਕ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੁੱਿਕਆ ਿਰਹਾ।
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6 ਅਤੇ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ

ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਭੇਜੇ।
7 ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਸ਼ਲਾਮ, ਿਮਥਰਦਾਥ, ਟਾਬਲ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਨੂੰ
ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਅਰਾਮੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ। 8 ਰਹੂਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਸ਼ਈ ਿਲਖਾਰੀ
ਨੇ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ
ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ, 9 ਤਦ ਰਹੂਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਸ਼ਈ ਿਲਖਾਰੀ ਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਦੀਨਾਈ ਤੇ ਅਫ਼ਰਸਥਕਾਯੀ
ਤੇ ਟਰਪਲਾਈ, ਅਫਾਰਸਾਈ, ਅਰਕਵਾਈ, ਬਬਲਾਈ, ਸ਼ੁਸ਼ਨਕਾਈ,
ਦਹਾਵੀ, ਏਲਾਮੀ, 10 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ , ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅਤੇ
ਆਦਰਯੋਗ ਆਸਨੱਪਰ ਨੇ ਪਾਰ ਿਲਆ ਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨਗਰ ਤੇ
ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ
ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ।
11 ਉਸ ਿਚੱਠੀ ਦੀ ਨਕਲ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਇਹ ਹੈ - “ਰਾਜਾ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ: ਤੁਹਾਡੇ
ਦਾਸ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ - ਨਮਸਕਾਰ। 12 ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਿਵਦਰੋਹੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਚੁੱਕੇ
ਹਨ। 13 ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ
ਕੰਧਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਨ, ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਹੀਂ
ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
14 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਲੂ ਣ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵ,ੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਿਚੱਠੀ ਿਲਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 15 ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਿਤਹਾਸ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ
ਿਵਦਰੋਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਿਜਆਂ ਤੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ
ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਉਜਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 16 ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਿਚਤਾਉਣੀ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ

ਭਵਨ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਤਦ ਹੱਗਈ ਨਬੀ ਅਤੇ ਇੱਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਉਨਾਂ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ
2 ਤਦ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਅਤੇ ਯੋਸਾਦਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੇਸ਼ੂਆ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ,ੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਹ ਨਬੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ,
ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 3 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦਾ ਹਾਕਮ
ਤਤਨਈ ਤੇ ਸਥਰ-ਬੋਜ਼ਨਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ,ੇ “ਿਕਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?” 4 ਉਨਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ “ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹਨ?” 5 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਯਹੂਦੀ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਰਾ ਤੱਕ ਨਾ
ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਮਿਲਆ, ਤਦ
ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਿਕਆ।
6 ਉਸ ਿਚੱਠੀ ਦੀ ਨਕਲ ਜੋ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਤਨਈ ਤੇ
ਸਥਰ-ਬੋਜ਼ਨਈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਫਰਸਕਾਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿਰਆ
ਪਾਰ ਦੇ ਸਨ ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ - 7 ਜੋ ਿਚੱਠੀ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ - “ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ
ਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ!” 8 ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਗਏ।
ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਕੜੀਆਂ
ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 9 ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਨਾਲ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?
10 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਲਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੇਈਏ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹਨ।
11 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ
1

ਅਜ਼ਰਾ 5:12

318

ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12 ਪਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਕਸਦੀ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ,
ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ। 13 ਪਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਕੋਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਹ
ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ
ਦੇ ਭਾਂਿਡਆ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ, ਕੋਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਬੱਸਰ ਨਾਮਕ
ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ।
15 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਨਾਂ ਭਾਂਿਡਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ
ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਵਨ ਉਸ
ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।” 16 ਤਦ ਉਸੇ ਸ਼ੇਸ਼ਬੱਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ। 17 “ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ
ਦੇ ਰਾਜ ਭੰਡਾਰ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੋਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ।”

6
ਰਾਜੇ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਖੋਜ
ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਕਤਾਬ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2 ਮਾਦਈ ਨਾਮਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਮਥਾ ਨਗਰ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਪੁਸਤਕ ਿਮਲੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ: 3 “ਰਾਜਾ
ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਕੋਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ, ਿਕ ਉਹ ਭਵਨ
ਿਜੱਥੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੱਠ ਹੱਥ
ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਸੱਠ ਹੱਥ ਹੋਵ।ੇ 4 ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਰੱਦੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ
ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੱਦਾ ਨਵੀਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਹੀ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 5 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ
ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਉਸ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਮੋੜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
1 ਤਦ

ਰਾਜੇ ਦਾਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਲਈ ਹੇ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਤਨਈ! ਹੇ ਸਥਰਬੋਜ਼ਨਈ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਰਸਕਾਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿਰਆ
ਦੇ ਪਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। 7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਮ
ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਵਨ ਉਸੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਿਦਓ।
8 ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਭਵਨ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਦਿਰਆ ਪਾਰ
ਦੇ ਲਗਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। 9 ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਵਿਹੜੇ, ਭੇਡ, ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਕਣਕ, ਲੂ ਣ,
ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲ, ਉਹ ਜਾਜਕ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹਨ ਮੰਗਣ,
ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 10 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਵਰਗ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਗੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾ
6 “ਇਸ
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ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। 11 ਮੈਂ ਇਹ
ਆਿਗਆ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਤੀਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਹ੍ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ
ਘਰ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜਾ
ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇ, ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਵਧਾਉਣ। ਮੈਂ ਦਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਭਵਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ

13 ਤਦ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਤਨਈ ਤੇ ਸਥਰ-ਬੋਜ਼ਨਈ ਅਤੇ

ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ
ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 14 ਤਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹੱਗਈ
ਨਬੀ ਤੇ ਇੱਦੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰ
ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼,
ਦਾਰਾ ਅਤੇ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ
ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 15 ਉਹ ਭਵਨ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇਵੇਂ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਅਦਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ। 16 ਤਦ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਜਾਜਕ, ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਜੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ
ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਨਾਇਆ। 17 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਸਮੇਂ ਸੌ ਵਿਹੜੇ, ਦੋ ਸੌ ਭੇਡੂ,
ਚਾਰ ਸੌ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਬੱਕਰੇ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜਹ੍ਾਏ। 18 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਪਸਹ ਦਾ ਪਰਬ
ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਧਵੇਂ ਿਦਨ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ
ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਮਨਾਇਆ, 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ
ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਜਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਦੇ
ਪਸ਼ੂ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਏ। 21 ਤਦ ਉਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਭਾਲ ਕਰਨ, ਪਸਹ ਖਾਧਾ। 22 ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ
ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਨੰ ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਿਜਹਾ
ਫੇਿਰਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਵਨ
ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।
19 ਿਫਰ

7
ਅਜ਼ਰਾ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਹੁੰਚਣਾ
1 ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਅਜ਼ਰਾ ਸਰਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ
ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, 2 ਉਹ ਸ਼ੱਲੂਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸਾਦੋਕ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਅਹੀਟੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, 3 ਉਹ ਅਮਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ
ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮਰਾਯੋਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, 4 ਉਹ ਜ਼ਰਹਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਉੱਜ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਬੁੱਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, 5 ਉਹ
ਅਬੀਸ਼ੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਅਲਆਜ਼ਾਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। 6 ਇਹ ਅਜ਼ਰਾ
ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ
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ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਿਨਪੁੰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ
ਲਈ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ।
7 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ, ਜਾਜਕਾਂ, ਲੇ ਵੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਦਰਬਾਨਾਂ ਤੇ
ਨਥੀਨੀਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਏ 8 ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਾ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ
ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਮਹੀਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ। 9 ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਉਹ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਿਦਨ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਜ਼ਰਾ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਨ
ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਰਾਜੇ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੀ ਿਚੱਠੀ

11 ਜੋ ਿਚੱਠੀ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਜਾ ਨੇ

ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਆਿਗਆ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਿਬਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ - ਉਹ ਦੀ ਨਕਲ
ਇਹ ਹੈ: 12 “ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ, ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ, ਅਜ਼ਰਾ
ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਿਨਪੁੰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਹੈ - 13 ਮੈਂ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੰਨੇ
ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਜਾਣ। 14 ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ,
ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ
ਕਰੇਂ। 15 ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ , ਿਜਸ ਦਾ ਭਵਨ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਵੇਂ। 16 ਨਾਲੇ ਿਜੰਨਾਂ ਚਾਂਦੀ
ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਜੋ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਦੇਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਂ। 17 ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ
ਫੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਭੇਡੂ ਤੇ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਮੁੱਲ ਲਈਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਚੜਹ੍ਾਈਂ 18 ਅਤੇ
ਬਚੇ ਹੋਏ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਓ। 19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। 20 ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ,
ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੇ ਦੇਵੀਂ।
21 “ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ, ਆਪ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ
ਸਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ, ਉਹ
ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 22 ਚਾਂਦੀ ਡੇਢ ਸੌ ਮਣ* ਤੱਕ, ਕਣਕ ਸਾਢੇ
ਸੱਤ ਸੌ ਮਣ† ਤੱਕ, ਦਾਖ਼ਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪੰਝੱਤਰ ਮਣ‡ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੂ ਣ
ਿਜੰਨੀਂ ਲੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 23 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਨਾ ਭੜਕੇ! 24 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚਤਾਉਣੀ ਿਦੰਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਤੇ ਨਥੀਨੀਮਾਂ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਨ, ਚੁੰਗੀ
ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 25 ਅਤੇ ਹੇ ਅਜ਼ਰਾ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਿਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਨਆਂਈਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ
*

7:22 3500 ਿਕਲੋਗਰ੍ਾਮ

†

7:22 10000 ਿਕਲੋਗਰ੍ਾਮ

‡
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ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ,
ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਖਾਉ।
26 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਨਯਮ
ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ
ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।”
ਅਜ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਧੰਨ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ! ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸ ਨੇ
ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ§ ਕਰੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ। 28 ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਵੰਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ
ਅੱਗ,ੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ,ੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਬਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ।
27
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ਅਜ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਏ
1 ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜੋ ਲੋ ਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਲ
ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਆਗੂ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਇਹ ਹੈ: 2 ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ
ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਹੱਟਸ਼
ੂ , 3 ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਪਰੋਸ਼ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ
ਪੁਰਸ਼ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣੇ ਗਏ। 4 ਪਹਥ-ਮੋਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚ,ੋਂ ਜ਼ਰਹਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਹੋਏਨਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ
ਸੌ ਪੁਰਖ। 5 ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਯਹਜ਼ੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੁਰਖ। 6 ਆਦੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਪੁਰਖ।
7 ਏਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਥਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸ਼ਅਯਾਹ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਰ ਪੁਰਖ। 8 ਸ਼ਫਟਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੀਕਾਏਲ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਦਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਸੀ ਪੁਰਖ। 9 ਯੋਆਬ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਓਬਦਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੋ ਸੌ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਖ। 10 ਸ਼ਲੋਮੀਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਯਿਸਫਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਠ ਪੁਰਖ। 11 ਬੇਬਾਈ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਬੇਬਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਠਾਈ ਪੁਰਖ। 12 ਅਜ਼ਗਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੱਕਾਟਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਦਸ ਪੁਰਖ। 13 ਅਦੋਨੀਕਾਮ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ ਅਲੀਫ਼ਾਲਟ ਤੇ ਯਈਏਲ ਤੇ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਠ
ਪੁਰਖ। 14 ਿਬਗਵਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਊਥਈ ਤੇ ਜ਼ੱਕੂਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੱਤਰ ਪੁਰਖ।
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੇਵੀ
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਹਵਾ ਦੀ ਵੱਲ
ਵਗਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਡੇਰੇ ਲਾ
ਕੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਪਰ
ਮੈਨੂੰ ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਿਮਿਲਆ। 16 ਤਦ ਮੈਂ ਅਲੀਅਜ਼ਰ,
ਅਰੀਏਲ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਅਲਨਾਥਾਨ, ਯਾਰੀਬ, ਅਲਨਾਥਾਨ,
ਨਾਥਾਨ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਆਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਯਾਰੀਬ ਤੇ
ਅਲਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁਰਖ ਸਨ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ। 17 ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦੋ ਕੋਲ ਜੋ ਕਾਿਸਫ਼ਯਾ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ, ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨਥੀਨੀਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਕਾਿਸਫ਼ਯਾ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣਾ ਸੀ, ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ
ਆਉਣ। 18 ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ
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ਆਏ ਜੋ ਮਹਲੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਲੇਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪੋਤਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਆਏ,
ਕੁੱਲ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ , 19 ਅਤੇ ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਰਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਯਸ਼ਅਯਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵੀਹ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਤੇ ਨਥੀਨੀਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ,
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋ ਸੌ ਵੀਹ ਨਥੀਨੀਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਉਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਰਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਅਜ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਰਥਾਤ ਅਹਵਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ
ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਲੀਮ
ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਧਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਫ਼ਰ ਮੰਗੀਏ। 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨਾ ਮੰਗੇ
ਿਕ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਭਿਲਆਈ ਦੇ
ਲਈ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਉਸ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ੋਧ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਆਗ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ।” 23 ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ।
21 ਤਦ

ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟ

24 ਤਦ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ

ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ,
ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ
25 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਲਈ ਰਾਜਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੋਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ।
26 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਬਾਈ ਟਨ ਚਾਂਦੀ, ਸੱਤਰ ਿਕੱਲੋ ਚਾਂਦੀ
ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਸੋਨਾ, 27 ਨਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀਹ
ਕਟੋਰਦਾਨ, ਅੱਠ ਿਕੱਲੋ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਮਕਦੇ ਖ਼ਾਲਸ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਦੋ
ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਨ, ਤੋਲ ਕੇ ਿਦੱਤੇ। 28 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੋ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਇਹ
ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 29 ਚੌਕਸ ਰਹੋ!
ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਨਾ ਿਦਓ,
ਤਦ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। 30 ਤਦ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ,
ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈ ਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ
ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰਵੇਂ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਲਈ ਅਹਵਾ ਦੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਘਾਤ ਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। 32 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ 33 ਅਤੇ ਚੌਥੇ
ਿਦਨ ਉਹ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇਮੋਥ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ।
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਵੀ ਸਨ - ਯੇਸ਼ੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ ਅਤੇ ਿਬੰਨੂਈ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਅਦਯਾਹ। 34 ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਿਗਣ ਕੇ
ਅਤੇ ਤੋਲ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਿਲਖ ਿਲਆ ਿਗਆ।
35 ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ
ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਵਿਹੜੇ,
ਿਛਆਨਵੇਂ ਭੇਡੂ, ਸਤੱਤਰ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਬੱਕਰੇ,
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ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀ ਸਨ। 36 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਰਾਜਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ
ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

9
ਅਸ਼ੁੱਧ ਿਵਆਹ ਸੰਬੰਧ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ
ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ, ਜਾਜਕ ਤੇ ਲੇਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਨਾਨੀਆਂ, ਿਹੱਤੀਆਂ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ,
ਯਬੂਸੀਆਂ, ਅੰਮੋਨੀਆਂ, ਮੋਆਬੀਆਂ, ਿਮਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਿਵਆਹ
ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ* ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਰਲ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਭ
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।” 3 ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਦਾੜਹ੍ੀ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਪੁੱਟੇ
ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 4 ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਤੱਕ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਿਠਆ ਿਰਹਾ। 5 ਸ਼ਾਮ ਦੀ
ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਵਰਤ ਤੋਂ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੋਿਡਆਂ ਉੱਤੇ ਝੁੱਿਕਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ।
6 ਤਦ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਮੈਂ
ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਵੀ
ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁਿਰਆਈ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਗਈ ਹੈ। 7 ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਵੱਡੀ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਜਕ ਇਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ, ਤਲਵਾਰ ਲਈ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਲਈ, ਲੁ ੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ
ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ।” 8 ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਦਯਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਚਾ
ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਿਕੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਸਗੋਂ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੀਏ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਆਸਰਾ ਦੇਵ।ੇ
10 “ਹੁਣ ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ
ਆਖੀਏ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
11 ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ
ਹੋ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਿਵੱਤਰ
ਧਰਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ। 12 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਿਵਆਹੁਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ
ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁਣਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ
1 ਜਦ
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ਜਾਓ। 13 ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ
ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ, ਹੇ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜੋਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 14 ਕੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੀਏ? ਕੀ ਤੇਰਾ ੋਧ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭੜਕੇਗਾ ਜੋ
ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਚੇ ਅਤੇ ਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵ?ੇ 15 ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ! ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਖੜਾ ਰਿਹ ਸਕੇ?”

10

ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਪੁਰਖਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। 2 ਤਦ
ਏਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਯਹੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ
ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। 3 ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਬੰਨੀਏ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ
ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 4 ਉੱਠ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ
ਕਰ!” 5 ਤਦ ਅਜ਼ਰਾ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ, ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ।
6 ਤਾਂ ਅਜ਼ਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ
ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਹਾਨਾਨ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਂਦਾ ਿਰਹਾ। 7 ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਿਕ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ
ਜਾਣ। 8 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ-ਧਨ ਨਾਸ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ
ਜਾਵੇਗਾ।
9 ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਨੌ ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀਹ
ਤਾਰੀਖ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ
ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਬਦੀ
ਸੀ।
10 ਤਦ ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਕੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 11 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗ,ੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ।” 12 ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਕਹਾ, “ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ!
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗ!ੇ 13 ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ! ਨਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਿਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ,
1 ਜਦ ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ
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ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ! 14 ਹੁਣ
ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਹ ਸਾਰੇ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਾ
ਜਾਵੇ।” 15 ਿਸਰਫ਼ ਅਸਾਹੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਿਤਕਵਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹਜ਼ਯਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਤੇ
ਸ਼ਬਥਈ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ
16 ਪਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤਦ
ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ, ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਿਲਖਾ ਕੇ
ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਬੈਠ ਗਏ। 17 ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚਪੜਤਾਲ ਕੱਢ ਲਈ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ।
ਨਾਮ

ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ

18 ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਨ: ਯੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਮਅਸ਼ੇਯਾਹ ਤੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ
ਤੇ ਯਾਰੀਬ ਤੇ ਗਦਲਯਾਹ। 19 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ
ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 20 ਅਤੇ ਇੰਮੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਹਨਾਨੀ ਤੇ
ਜ਼ਬਦਯਾਹ। 21 ਅਤੇ ਹਾਰੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਮਅਸ਼ੇਯਾਹ ਤੇ
ਏਲੀਯਾਹ ਤੇ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਤੇ ਯਹੀਏਲ ਤੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ 22 ਅਤੇ ਪਸ਼ਹੂਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਲਯੋਏਨਈ, ਮਅਸ਼ੇਯਾਹ, ਇਸਮਾਏਲ, ਨਥਨਏਲ,
ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਅਲਾਸਾਹ
23 ਅਤੇ ਲੇ ਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਤੇ ਕੇਲਾਯਾਹ
ਜੋ ਕਲੀਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਥਹਯਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ। 24 ਅਤੇ
ਗਾਇਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਸ਼ੱਲੂਮ ਤੇ ਤਲਮ
ਤੇ ਊਰੀ।
25 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ - ਪਰੋਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਰਮਯਾਹ,
ਿਯਜ਼ਯਾਹ, ਮਲਕੀਯਾਹ, ਮੀਯਾਮੀਨ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਮਲਕੀਯਾਹ
ਤੇ ਬਨਾਯਾਹ 26 ਅਤੇ ਏਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਮੱਤਨਯਾਹ,
ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਯਹੀਏਲ, ਅਬਦੀ, ਿਯਰੇਮੋਥ ਤੇ ਏਲੀਯਾਹ 27 ਅਤੇ
ਜ਼ੱਤੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਅਲਯੋਏਨਈ, ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ, ਮੱਤਨਯਾਹ,
ਿਯਰੇਮੋਥ, ਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ 28 ਅਤੇ ਬੇਬਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
- ਯਹੋਹਾਨਾਨ, ਹਨਨਯਾਹ, ਜ਼ੱਬਈ, ਅਥਲਈ 29 ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ, ਮੱਲੂਕ, ਅਦਾਯਾਹ, ਯਾਸ਼ੂਬ, ਸ਼ਆਲ
ਤੇ ਰਾਮੋਥ 30 ਅਤੇ ਪਹਥ-ਮੋਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਅਦਨਾ ਤੇ
ਕਲਾਲ, ਬਨਾਯਾਹ ਮਅਸ਼ੇਯਾਹ, ਮੱਤਨਯਾਹ, ਬਸਲੇਲ, ਿਬੰਨੂਈ ਤੇ
ਮਨੱਸ਼ਹ 31 ਹਾਰੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਅਲੀਅਜ਼ਰ, ਿਯੱਸ਼ੀਯਾਹ,
ਮਲਕੀਯਾਹ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਿਸ਼ਮਓਨ 32 ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਮੱਲੂਕ
ਸ਼ਮਰਯਾਹ 33 ਹਾਸ਼ੁਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਮਤਨਈ, ਮਤੱਤਾਹ, ਜ਼ਾਬਾਦ,
ਅਲੀਫ਼ਾਲਟ, ਯਰੇਮਈ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਿਸ਼ਮਈ, 34 ਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ - ਮਅਦਈ, ਅਮਰਾਮ ਤੇ ਊਏਲ, 35 ਬਨਾਯਾਹ, ਬੇਦਯਾਹ,
ਕਲੂ ਹੀ, 36 ਵਨਯਾਹ, ਮਰੇਮੋਥ, ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ, 37 ਮੱਤਨਯਾਹ,
ਮਤਨਈ, ਤੇ ਯਅਸਾਈ, 38 ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਿਬੰਨੂਈ, ਿਸ਼ਮਈ, 39 ਅਤੇ
ਸ਼ਲਮਯਾਹ, ਨਾਥਾਨ ਤੇ ਅਦਾਯਾਹ 40 ਮਕਦਨਬਈ, ਸ਼ਾਸ਼ਈ,
ਸ਼ਾਰਈ, 41 ਅਜ਼ਰੇਲ ਤੇ ਸ਼ਲਮਯਾਹ, ਸ਼ਮਰਯਾਹ, 42 ਸ਼ੱਲੂਮ,
ਅਮਰਯਾਹ, ਯੂਸੁਫ਼ 43 ਨਬੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਯਈਏਲ, ਮੱਿਤਥਯਾਹ,
ਜ਼ਾਬਾਦ, ਜ਼ਬੀਨਾ, ਯੱਦਈ, ਯੋਏਲ ਤੇ ਬਨਾਯਾਹ 44 ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ
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ਨੇ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਵਆਹ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ*।
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ਨਹਮਯਾਹ
ਲੇਖਕ
ਯਹੂਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖੁਦ ਨਹਮਯਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਿਹੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਿਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਰਾਜਾ ਅਰਤਹਸਸਤਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ
ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਾਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
(ਨਹਮਯਾਹ 1:11-2:1)। ਨਹਮਯਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਰਾ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ
ਿਵਦਵਾਨ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਸਲ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਨ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 457-400 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ
ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ, ਿਲਖਣ ਦਾ ਕੰਮ
ਸ਼ਾਇਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਨਹਮਯਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਉਹ ਪੀੜਹ੍ੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਲੇਖਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੋੜ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਮਯਾਹ ਅਮੀਰ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਿਠਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹਮਯਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ —
1:1-12:47
2. ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹਮਯਾਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ —
13:1-31
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹਮਯਾਹ ਦੀ ਿਚੰਤਾ

1 ਹਕਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹਮਯਾਹ ਦੇ ਬਚਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ

ਿਕ ਵੀਹਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਿਕਸਲੇਵ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, 2 ਤਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਬਚੇ
ਹੋਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ। 3 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਿਜਹੜੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ
ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
*
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗ
ਨਾਲ ਜਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।” 4 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ
ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, 5 “ਹੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਹੇ ਮਹਾਨ
ਅਤੇ ਭੈਅ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ
ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, 6 ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਦਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਬੁਿਰਆਈ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ, ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ। 8 ਉਸ ਬਚਨ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਿਜਸ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,
‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ
ਿਦਆਂਗਾ, 9 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਕਾਸ਼
ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਸਰੇ ਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ
ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ
ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ’ 10 ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹਨ,
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਬਲ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
11 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਵੀ ਿਜਹੜੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ
ਸਫ਼ਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦਯਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ।”
ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਾਕੀ ਸੀ।
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1 ਿਫਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਰਾਜਾ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ
ਸਾਲ ਦੇ ਨੀਸਾਨ* ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਜਦ ਮਧ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਂਦੀ
ਗਈ, ਤਦ ਮੈਂ ਮਧ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਿਬਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਿਫਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਿਕਉਂ
ਉਤਿਰਆ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।”
ਤਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਿਗਆ। 3 ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਰਾਜਾ ਜੁੱਗ-ੋ
ਜੁੱਗ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ! ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਿਕਉਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਿਕ ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਜੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹਨ, ਉਜਾੜ ਹੋਇਆ
ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਲੇ ਹੋਏ ਹਨ?” 4 ਰਾਜਾ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?” ਤਦ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 5 ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦਉ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ।” 6 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਣੀ ਵੀ
ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਿਕੰਨੇ ਿਦਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਕਦੋਂ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜੇਂਗਾ?” ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਲਆ। 7 ਿਫਰ
ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਰਆ
ਪਾਰ ਦੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਵਾਂ। 8 ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਸਾਫ਼ ਲਈ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਖ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਅਤੇ
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ਭਵਨ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ
ਲਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇਵ।ੇ ”
ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਦਆਲੂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। 9 ਤਦ ਮੈਂ ਦਿਰਆ ਪਾਰ
ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤ।ੇ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ।
10 ਜਦ ਸਨਬੱਲਟ† ਹੋਰੋਨੀ ਅਤੇ ਤੋਿਬਆਹ ਅੰਮੋਨੀ ਨੇ ਜੋ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ
ਮੰਿਨਆ। 11 ਜਦ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਉੱਥੇ
ਿਰਹਾ। 12 ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਿਠਆ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ
ਦੱਿਸਆ। ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਸੀ। 13 ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਅਜਗਰ
ਦੇ ਸੋਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਫਾਟਕਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। 14 ਫੇਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਚਸ਼ਮਾ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਤਲਾਬ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਅੱਗੇ
ਲੰਘਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 15 ਫੇਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲੇ ਵੱਲ
ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਰਾਹੀਂ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। 16 ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ
ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ , ਨਾ ਸਾਮੰਤਾਂ ਨੂੰ , ਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ ਸੀ 17 ਤਦ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਪਏ ਹਾਂ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਜੜ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗ
ਨਾਲ ਜਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਉ, ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੂੰ
ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।” 18 ਤਦ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ
ਸਨ। ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਉ, ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ ਅਤੇ ਬਣਾਈਏ।”
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਿਣਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ।
19 ਜਦ ਸਨਬੱਲਟ ਹੋਰੋਨੀ, ਤੋਿਬਆਹ ਅੰਮੋਨੀ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਗਸ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਖ਼ੌਲ
ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਇਹ ਕੀ
ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਓਗੇ?”
20 ਤਦ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਫ਼ਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਉੱਠਾਂਗੇ
ਅਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ, ਨਾ
ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਕ ਹੈ!”
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ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੇਜ਼ਬੇਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ
ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਆਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਦੋਕ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
5 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਕੋਈਆਂ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨਾ ਝੁਕਾਏ।
6 ਿਫਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਾਸੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਯਾਦਾ ਨੇ
ਅਤੇ ਬਸੋਦਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਕੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਿਚਟਕਨੀਆਂ ਅਤੇ
ਅਰਲ ਲਗਾਏ। 7 ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਲਟਯਾਹ ਿਗਬਓਨੀ ਅਤੇ ਯਾਦੋਨ
ਮੇਰੋਨਥੀ ਨੇ ਅਤੇ ਿਗਬਓਨ ਅਤੇ ਿਮਸਪਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿਰਆ
ਪਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
8 ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਹਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਿਨਆਰਾਂ
ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਤਾਰਾਂ (ਅੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ)
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨਨਯਾਹ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਚੌੜੀ
ਕੰਧ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 9 ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਰਫ਼ਾਯਾਹ ਨੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਿਜ਼ਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਮੁਰੰਮਤ
ਕੀਤੀ। 10 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰੂਮਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਦਾਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਸ਼ਬਨਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਹੱਟਸ਼
ੂ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 11 ਹਾਰੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕੀਯਾਹ
ਅਤੇ ਪਹਥ-ਮੋਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਸ਼ੂਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੇ
ਬੁਰਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 12 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੱਲੋਹੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੂਮ
ਨੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਿਜ਼ਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
13 ਵਾਦੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹਨੂਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਨਅਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ,
ਿਚਟਕਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਲ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ।
14 ਕੂੜਾ-ਫਾਟਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਰਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕੀਯਾਹ ਨੇ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਬੈਤ ਹੱਕਾਰਮ ਦੇ ਿਜ਼ਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਿਚਟਕਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਲ
ਲਗਾਏ।
15 ਚਸ਼ਮੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਕਾਲਹੋਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੂਨ ਨੇ ਜੋ ਿਮਸਪਾਹ
ਦੇ ਿਜ਼ਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ,
ਛੱਿਤਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਿਚਟਕਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਲ ਲਗਾਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੱਲਹ ਦੇ ਤਲਾਬ ਦੀ ਕੰਧ
ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਣਾਇਆ। 16 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਜ਼ਬੂਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨਹਮਯਾਹ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਬੈਤ ਸੂਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਿਜ਼ਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਦਾਊਦ
ਦੇ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ
ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
ਲੇਵੀ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ
17

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦਾ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ
1 ਤਦ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਭਰਾ
ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭੇਡ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ
ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੰਮੇਆਹ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਹਨਨੇ ਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੱਕ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ
ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। 2 ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਮਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੱਕੂਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ।
3 ਫੇਰ ਮੱਛੀ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਹੱਸਨਾਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ
ਿਚਟਕਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਲ ਲਗਾਏ। 4 ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਕੋਸ ਦੇ ਪੋਤਰੇ
ਅਤੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇਮੋਥ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ
†
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ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹੂਮ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕਈਲਾਹ ਦੇ ਅੱਧੇ
ਿਜ਼ਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
18 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਨਾਦਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੱਵਈ*
ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਕਈਲਾਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਿਜ਼ਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
19 ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਜ਼ਰ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਿਮਸਪਾਹ ਦਾ
ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜੋ ਹਿਥਆਰ-ਘਰ ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਤੋਂ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੋੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 20 ਉਸ
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜੋ ਉਸੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਜ਼ੱਬਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ
ਨੇ ਿਦਲ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। 21 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਅਰਥਾਤ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ

ਨਹਮਯਾਹ 3:22

325

ਦੇ ਆਿਖਰ ਤੱਕ, ਹਕੋਸ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇਮੋਥ ਨੇ
ਕੀਤੀ।
ਜਾਜਕ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ
ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। 23 ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਅਤੇ ਹਸ਼ੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਨਨਯਾਹ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਮਅਸੇਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 24 ਉਸ ਤੋਂ
ਅੱਗੇ ਹੇਨਾਦਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬੰਨੂਈ ਨੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਮੋੜ ਤੱਕ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ
ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 25 ਿਫਰ ਊਜ਼ਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਲਾਲ ਨੇ ਉਸੇ ਮੋੜ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮਿਹਲ ਦੇ
ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ,
ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੋਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਦਾਯਾਹ ਨੇ 26 ਅਤੇ
ਨਥੀਨੀਮ (ਭਵਨ ਦੇ ਸੇਵਕ) ਜੋ ਓਫ਼ਲ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ
ਜਲ-ਫਾਟਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇ ਹੋਏ
ਬੁਰਜ ਤੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 27 ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਕੋਈਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇ
ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਿਜਹੜਾ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੱਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਓਫ਼ਲ ਦੀ ਕੰਧ ਤੱਕ ਸੀ।
22

ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ
ਘੋੜਾ-ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 29 ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਮੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਦੋਕ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬੀ
ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
30 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨਨਯਾਹ ਅਤੇ ਹਨੂਨ ਨੇ
ਿਜਹੜਾ ਸਾਲਾਫ਼ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 31 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਿਨਆਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਮਲਕੀਯਾਹ ਨੇ ਨਥੀਨੀਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਿਮਫ਼ਕਾਦ
ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਮੁਰੰਮਤ
ਕੀਤੀ, 32 ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਡ-ਫਾਟਕ
ਤੱਕ ਸੁਿਨਆਿਰਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
28 ਿਫਰ

4
ਨਹਮਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
1 ਜਦ ਸਨਬੱਲਟ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗਾ। 2 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਨਰਬਲ ਯਹੂਦੀ
ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ?
ਕੀ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਭ
ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਢੇਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਚੁਗ ਕੇ ਿਫਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ?” 3 ਤਦ ਤੋਿਬਆਹ ਅੰਮੋਨੀ ਨੇ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ
ਹਨ ਜੇ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਇਸ
ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗੀ!” 4 “ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਾਡਾ ਿਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਿਨੰ ਿਦਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਦੇ, ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ
ਬਣਾ ਦੇ। 5 ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਢੱਕ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇਰੇ
ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਨਾ ਿਮਟਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ੋਧ ਨੂੰ ਕਾਰੀਰਗਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ।”
6 ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਅੱਧੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜੁੜ ਗਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
*

4:23 ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਥਆਰ ਸੀ
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7 ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸਨਬੱਲਟ, ਤੋਿਬਆਹ, ਅਰਬੀਆਂ,
ਅੰਮੋਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸ਼ਦੋਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ
ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। 8 ਤਦ ਉਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਿਕ ਆਓ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਗੜਹ੍ਬੜ ਪਾ ਦੇਈਏ। 9 ਪਰ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਦਨ ਰਾਤ ਪਿਹਰਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। 10 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਬਲ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮਲਬਾ ਬਹੁਤ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।” 11 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੋਧੀ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਜਦ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਨਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਵੇਖਣਗੇ।” 12 ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਨੇ ੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਵਾਰੀ ਦੱਿਸਆ, ਉਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। 13 ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬਰਛੀਆਂ ਅਤੇ
ਤੀਰ-ਕਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। 14 ਤਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਿਠਆ
ਅਤੇ ਸਾਮੰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਨਾਂ ਤੋਂ
ਨਾ ਡਰੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਭੈਅ ਯੋਗ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਲੜੋ!”
15 ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਵੱਲ
ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਿਗਆ।
16 ਿਫਰ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਜੁਆਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਬਰਛੀਆਂ, ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਕਮਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ
ਪਾ ਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 17 ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਿਥਆਰ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, 18 ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀ
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਮਰ-ਕੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਰਿਸੰਗੇ ਦਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ। 19 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਮੰਤਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਤੇ ਿਖੱਲਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, 20 ਇਸ
ਲਈ ਿਜੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿਸੰਗੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਇਓ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ।” 21 ਇਸ
ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਨ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਤਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਤੱਕ ਬਰਛੀਆਂ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
22 ਿਫਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਮੇਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਕੱਿਟਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ।” 23 ਇਸ
ਤਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ
ਜੁਆਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ,
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ
ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ*।

5

ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
1 ਤਦ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਹਾਈ ਮੱਚ ਗਈ। 2 ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿਹੰਦੇ
ਸਨ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ
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ਅੰਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੀਏ।” 3 ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਅੰਨ ਲੈ ਸਕੀਏ।” 4 ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਲਗਾਨ
ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਉਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। 5 ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਰਗੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਿਵੱਚ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਬਣ
ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤ
ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਨ।”
6 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚਿੜਹ੍ਆ 7 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਿਬਆਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਤਦ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ 8 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ,
ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ
ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ?” ਤਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ 9 ਮੈਂ ਿਫਰ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੈਅ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਿਨਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰਨ? 10 ਮੈਂ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੁਆਨ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਿਪਆ ਅਤੇ ਅੰਨ
ਉਧਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਿਬਆਜ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ! 11 ਿਕਰਪਾ
ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ, ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼, ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦਉ, ਅਤੇ ਜੋ ਰੁਿਪਆ, ਅੰਨ,
ਨਵੀਂ ਮਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਸ
ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦਉ।” 12 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ
ਮੋੜ ਿਦਆਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗ।ੇ ” ਤਦ ਮੈਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖੁਆਈ ਿਕ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ।
13 ਿਫਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾਿੜਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ
ਇਸ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਝਾੜ ਦੇਵ,ੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਝਾਿੜਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ!” ਤਦ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਆਮੀਨ!” ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਨਹਮਯਾਹ ਦੀ ਿਨਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ
ਿਫਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਅਰਥਾਤ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬੱਤੀਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਇਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ
ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ, 15 ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਹਾਕਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮਧ, ਨਾਲੇ ਚਾਲੀ ਸ਼ਕੇਲ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਜੁਆਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। 16 ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ
ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਲੱਿਗਆ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ
ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੁਆਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ
ਇਕੱਠੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 17 ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ
ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। 18 ਿਜਹੜਾ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਿਦਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, - ਇੱਕ ਬਲ਼ਦ, ਛੇ ਪਲੀਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮਧ
ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ
14
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ਹੁੰਿਦਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਸੀ। 19 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਸ ਸਾਰੀ
ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ
ਰੱਖੀਂ।

6

ਨਹਮਯਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜ਼ਸ਼
1 ਿਫਰ ਜਦ ਸਨਬੱਲਟ ਅਤੇ ਤੋਿਬਆਹ ਅਤੇ ਗਸ਼ਮ ਅਰਬੀ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਬਣਾ
ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਟਕਾਂ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸਨ। 2 ਤਦ ਸਨਬੱਲਟ ਅਤੇ ਗਸ਼ਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ, “ਆ, ਅਸੀਂ ਓਨ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਮਲੀਏ।” ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
3 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ,
ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਿਕਉਂ ਰੋਿਕਆ
ਜਾਵੇ?” 4 ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਅਤੇ
ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ। 5 ਿਫਰ ਪੰਜਵੀਂ
ਵਾਰੀ ਸਨਬੱਲਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲੀ ਿਚੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, 6 ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, “ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਸ਼ਮ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੂੰ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸੇ
ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਤੂੰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਿਕ
‘ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ।’ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ
ਕਰੀਏ।” 8 ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਭੇਿਜਆ, “ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ,
ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ
ਮਨ-ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ!” 9 ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰ!
10 ਿਫਰ ਮੈਂ ਮਹੇਟਬਏਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਲਾਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਅਯਾਹ
ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਮਲੀਏ ਅਤੇ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ।”
11 ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਭੱਜੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ
ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ? ਮੈਂ ਅੰਦਰ
ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ।” 12 ਿਫਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਇਸ
ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੋਿਬਆਹ ਅਤੇ ਸਨਬੱਲਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਤੇ
ਰੱਿਖਆ ਸੀ। 13 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭਾੜੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਕ
ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਬਣਾਂ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ
ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ।
14 “ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੋਿਬਆਹ ਅਤੇ ਸਨਬੱਲਟ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਇਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨਆਦਯਾਹ ਨਬੀਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ
ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖ।”
ਿਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਲੂ ਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੱਚੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ
ਬਵੰਜਾ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। 16 ਿਫਰ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਦ
ਸਾਡੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 17 ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਸਾਮੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਟੋਬੀਯਾਹ
15
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ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੋਿਬਆਹ ਦੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ।
18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਦਾ ਜੁਵਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਹਾਨਾਨ ਨੇ ਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਦੀ ਧੀ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। 19 ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਨੇ ਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾ
ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੋਿਬਆਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਿਚੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

7

1

ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ
ਲੇਵੀ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, 2 ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਨਾਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਨਨਯਾਹ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। 3 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਦ
ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਜਦ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਦ ਹੀ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇੜਹ੍ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਿਫਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਤੂੰ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਠਿਹਰਾ ਿਜਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਹਰੇ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣ।” 4 ਸ਼ਿਹਰ ਤਾਂ ਚੌੜਾ
ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮੁੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਅਜ਼ਰਾ 2:1-70
5 ਤਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਿਕ
ਮੈਂ ਸਾਮੰਤਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ-ਪੱਤਰੀ ਲੱਭੀ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਲੱਿਭਆ, - 6 ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਗ਼ੁਲਾਮ
ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ
ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ - 7 ਿਜਹੜੇ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ, ਯੇਸ਼ੂਆ,
ਨਹਮਯਾਹ, ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਰਅਮਯਾਹ, ਨਹਮਾਨੀ, ਮਾਰਦਕਈ,
ਿਬਲਸ਼ਾਨ, ਿਮਸਪਰਥ, ਿਬਗਵਈ, ਨਹੂਮ ਅਤੇ ਬਆਨਾਹ ਨਾਲ
ਆਏ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਹ ਹੈ - 8 ਪਰੋਸ਼
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਬਹੱਤਰ, 9 ਸ਼ਫ਼ਟਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਤੰਨ
ਸੌ ਬਹੱਤਰ, 10 ਆਰਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਛੇ ਸੌ ਬਵੰਜਾ, 11 ਪਹਥ-ਮੋਆਬ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਜਹੜੇ ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ
ਅੱਠ ਸੌ ਅਠਾਰਾਂ, 12 ਏਲਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਚੁਰੰਜਾ,
13 ਜ਼ੱਤੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਠ ਸੌ ਪੰਤਾਲੀ, 14 ਜ਼ੱਕਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੱਤ
ਸੌ ਸੱਠ, 15 ਿਬੰਨੂਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਛੇ ਸੌ ਅਠਤਾਲੀ, 16 ਬੇਬਾਈ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ ਛੇ ਸੌ ਅਠਾਈ, 17 ਅਜ਼ਗਾਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ
ਬਾਈ, 18 ਅਦੋਨੀਕਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਛੇ ਸੌ ਸਤਾਹਠ, 19 ਿਬਗਵਈ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਾਹਠ, 20 ਆਦੀਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਛੇ ਸੌ ਪਚਵੰਜਾ,
21 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਅਟੇਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਅਠਾਨਵੇਂ, 22 ਹਾਸ਼ੁਮ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਤੰਨ ਸੌ ਅਠਾਈ, 23 ਬੇਸਾਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਤੰਨ ਸੌ ਚੌਵੀ,
24 ਹਾਰੀਫ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਰਾਂ, 25 ਿਗਬਓਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਪਚਾਨਵੇਂ, 26 ਬੈਤਲਹਮ ਅਤੇ ਨਟੋਫਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਸੀ,
27 ਅਨਾਥੋਥ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਈ, 28 ਬੈਤ ਅਜ਼ਮਾਵਥ ਦੇ
ਮਨੁੱਖ ਬਤਾਲੀ, 29 ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ, ਕਫ਼ੀਰਾਹ ਅਤੇ ਬਏਰੋਥ ਦੇ
ਮਨੁੱਖ ਸੱਤ ਸੌ ਤਰਤਾਲੀ, 30 ਰਾਮਾਹ ਅਤੇ ਗਬਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਛੇ ਸੌ
ਇੱਕੀ, 31 ਿਮਕਮਾਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਈ, 32 ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ ਅਈ
ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਈ, 33 ਦੂਸਰੇ ਨਬੋ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਵੰਜਾ, 34 ਦੂਸਰੇ
ਏਲਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਚੁਰੰਜਾ, 35 ਹਾਰੀਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਿਤੰਨ ਸੌ ਵੀਹ, 36 ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਲੋਕ ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੰਤਾਲੀ, 37 ਲੋਦ ਅਤੇ
*
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ਹਦੀਦ ਅਤੇ ਓਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਤ ਸੌ ਇੱਕੀ, 38 ਸਨਾਆਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ ਤੀਹ।
39 ਜਾਜਕ ਅਰਥਾਤ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਯਦਾਯਾਹ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ ਨੌ ਸੌ ਿਤਹੱਤਰ, 40 ਇੰਮੇਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਵੰਜਾ,
41 ਪਸ਼ਹੂਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੰਤਾਲੀ, 42 ਹਾਰੀਮ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਾਰਾਂ।
43 ਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਨ: ਹੋਦਵਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕਦਮੀਏਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਅਤੇ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਚੁਹੱਤਰ। 44 ਗਾਇਕ ਇਹ ਸਨ: ਆਸਾਫ਼
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਠਤਾਲੀ, 45 ਦਰਬਾਨ ਇਹ ਸਨ: ਸ਼ੱਲੂਮ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, ਅਟੇਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਤਲਮੋਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਅੱਕੂਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਹਟੀਟਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਬਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠੱਤੀ।
46 ਨਥੀਨੀਮ ਅਰਥਾਤ ਸੀਹਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਸੂਫ਼ਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਟੱਬਾਓਥ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 47 ਕੇਰੋਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੀਅਹਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਪਾਦੋਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 48 ਲਬਾਨਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਗਾਬਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਸ਼ਲਮਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 49 ਹਾਨਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਿਗੱਦੇਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਗਹਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 50 ਰਆਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਰਸੀਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਨਕੋਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 51 ਗੱਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਉੱਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਪਾਸੇਹ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 52 ਬੇਸਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਮਊਨੀਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਨਫੁਸੀਮ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 53 ਬਕਬੂਕ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਕੂਫਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਰਹੂਰ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 54 ਬਸਲੀਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਮਹੀਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਰਸ਼ਾ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 55 ਬਰਕੋਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੀਸਰਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਥਾਮਹ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, 56 ਨਸੀਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਟੀਫਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ।
57 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ: ਸੋਟਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੋਫਰਥ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਪਰੀਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 58 ਯਅਲਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਦਰਕੋਨ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਿਗੱਦੇਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 59 ਸ਼ਫਟਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹੱਟੀਲ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਪੋਕਰਥ-ਹੱਸਬਾਇਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਆਮੋਨ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ।
60 ਸਾਰੇ ਨਥੀਨੀਮ (ਭਵਨ ਦੇ ਸੇਵਕ) ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਤੰਨ ਸੌ ਬਾਨਵੇਂ ਸੀ।
61 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਤੇਲ-ਮੇਲਹ, ਤੇਲ-ਹਰਸਾ, ਕਰੂਬ,
ਅਦੋਨ, ਇੰਮੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਨਹੀਂ: 62 ਦਲਾਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਤੋਿਬਆਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ
ਨਕੋਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਛੇ ਸੌ ਬਤਾਲੀ, 63 ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਹਬੱਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਕੋਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਜਸ
ਨੇ ਿਗਲਆਦੀ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਿਵਆਹ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ। 64 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਿਲਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ
ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਨਾ ਿਮਲੀਆਂ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। 65 ਤਦ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਜਕ ਊਰੀਮ ਤੇ ਥੁੰਮੀਮ* ਨਾਲ
ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 66 ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਿਮਲ ਕੇ ਬਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਸੀ। 67 ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਸੀ,
ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੈਂਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦੋ
ਸੌ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਰਾਗਣਾਂ ਸਨ। 68 ਉਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੱਤ ਸੌ ਛੱਤੀ, ਖੱਚਰ
ਦੋ ਸੌ ਪੰਤਾਲੀ†, 69 ਊਠ ਚਾਰ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਅਤੇ ਗਧੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ
ਵੀਹ ਸਨ।
70 ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ
ਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਾਨ ਿਦੱਤਾ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਮ ਸੋਨਾ‡,
ਪੰਜਾਹ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਤੀਹ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ
ਿਦੱਤੀਆਂ। 71 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ
ਕੰਮ ਲਈ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਮ ਸੋਨਾ§ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਮਾਨੇ ਹ
ਚਾਂਦੀ* ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ, 72 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ
ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਮ ਸੋਨਾ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਨੇ ਹ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਲਈ ਸਤਾਹਠ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਸਨ। 73 ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਅਤੇ
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ਦਰਬਾਨ ਅਤੇ ਗਾਇਕ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਥੀਨੀਮ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ।

8
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
1 ਿਫਰ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਲ-ਫਾਟਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 2 ਤਦ ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ
ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਖ ਭਾਵੇਂ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ
ਸਕਦੇ ਸਨ, ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, 3 ਅਤੇ ਜਲ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਪਹੁ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ ਪੁਰਖਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜਹ੍ਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੰਨ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। 4 ਤਦ ਅਜ਼ਰਾ
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ-ਪੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ
ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਤੀਥਯਾਹ,
ਸ਼ਮਆ, ਅਨਾਯਾਹ, ਊਿਰੱਯਾਹ, ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਮਅਸੇਯਾਹ ਉਸ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਦਾਯਾਹ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ,
ਮਲਕੀਯਾਹ, ਹਾਸ਼ੁਮ, ਹਸ਼ਬੱਦਾਨਾਹ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਖੜਹ੍ੇ
ਸਨ। 5 ਤਦ ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਖੋਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੋਲਿਦਆਂ
ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। 6 ਤਦ ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਿਕਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ “ਆਮੀਨ” ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 7 ਤਦ ਯੇਸ਼ੂਆ, ਬਾਨੀ,
ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ, ਯਾਮੀਨ, ਅੱਕੂਬ, ਸ਼ਬਥਈ, ਹੋਦੀਯਾਹ, ਮਅਸੇਯਾਹ,
ਕਲੀਟਾ, ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਹਾਨਾਨ, ਪਲਾਯਾਹ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ
ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਸਮਝਾਈ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਖੜਹ੍ੀ ਰਹੀ। 8 ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਬੜੀ
ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਪਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਲਆ।
9 ਤਦ ਨਹਮਯਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹਾਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਾ ਜੋ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਰੋਵ।ੋ ” ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। 10 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾਓ, ਿਚਕਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਿਮੱਠਾ ਰਸ ਪੀਓ, ਅਤੇ
ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭੋਜਨ
ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਜੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅਨੰ ਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ
ਹੈ।” 11 ਤਦ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ,
“ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਨਾ
ਹੋਵੋ।” 12 ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ
ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਅਨੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਜੋ ਬਚਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਏ
ਸਨ।
ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬ
ਿਦਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ
ਮੁਖੀਏ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਅਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ
ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ। 14 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ* ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਰਬ
ਲਈ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਕਰਨ 15 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
13 ਦੂਜੇ

*

8:14 ਲੇਵੀਆਂ 23:33-36, 39-43; ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 16:13-15
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ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਦੀ
ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਿਕ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ, ਤੇਲ
ਿਬਰਛ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਮਿਹੰਦੀ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ, ਖਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਿਬਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਿਲਆਉਣ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। 16 ਤਦ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ
ਅਤੇ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ
ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਿਵਹਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਿਵਹੜੇ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜਲ-ਫਾਟਕ ਦੇ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ। 17 ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਿਜਹੜੀ
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੜ ਆਈ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰਹੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਅਨੰ ਦ ਹੋਇਆ। 18 ਿਫਰ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਪਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ
ਿਦਨ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਹੋਈ।

9
ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ
ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵਰਤ ਰੱਖ
ਕੇ, ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ
ਗਏ। 2 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ
ਕੇ ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। 3 ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ
ਿਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਹਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿਹਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
4 ਤਦ ਲੇ ਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯੇਸ਼ੂਆ, ਬਾਨਈ, ਕਦਮੀਏਲ, ਸ਼ਬਨਯਾਹ,
ਬੁੰਨੀ, ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ, ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ। 5 ਿਫਰ ਯੇਸ਼ੂਆ, ਕਦਮੀਏਲ, ਬਾਨੀ, ਹਸ਼ਬਨਯਾਹ,
ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ, ਹੋਦੀਯਾਹ, ਸ਼ਬਨਯਾਹ ਅਤੇ ਪਥਹਯਾਹ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ
ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ। ਤੇਰਾ ਪਰ੍ਤਾਪੀ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ
ਬਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਤਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ!”
1 ਿਫਰ

ਪਾਪ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਸਗੋਂ ਸਭ
ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਭ
ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, 7 ਤੂੰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਿਜਸ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਨਗਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਰੱਿਖਆ, 8 ਤੂੰ
ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਨਾਨੀਆਂ, ਿਹੱਤੀਆਂ,
ਅਮੋਰੀਆਂ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ, ਯਬੂਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਗਰਗਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼
ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਮੀ
ਹੈਂ।”
9 “ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ। 10 ਤੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਵਖਾਏ ਿਕਉਂਿਕ
6 “ਤੂੰ,
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ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਮਸਰੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ
ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ
ਬਣਾਇਆ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ। 11 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੂੰ ਡੂੰਿਘਆਈ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੁੱਿਟਆ ਿਜਵੇਂ ਪੱਥਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇ। 12 ਿਫਰ ਤੂੰ ਿਦਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜਸ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ।
13 ਿਫਰ ਤੂੰ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸੱਧੇ ਿਨਯਮ, ਸੱਚੀ ਿਬਵਸਥਾ,
ਚੰਗੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ। 14 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਬਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਹੁਕਮ, ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। 15 ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ
ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਪਆਸ
ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਿਢਆ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਜਾਓ।”
16 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਢੀਠ
ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਿਨਆ, 17 ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ,
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਿਖਆ ਪਰ ਢੀਠ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਗੂ ਠਿਹਰਾ ਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਿਫਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ
ਮੁੜਨ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਿਦਆਲੂ , ਿਕਰਪਾਲੂ , ੋਧ
ਿਵੱਚ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ
ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਤਆਿਗਆ, 18 ਜਦ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਢਾਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ
ਹੈ!” ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 19 ਤਦ
ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਿਦਆਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਿਤਆਿਗਆ, ਿਦਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ
ਲਈ ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮ,ਹ੍ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ
ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮਹ੍, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। 20 ਸਗੋਂ,
ਤੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੇ ਕ ਆਤਮਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਮੰਨਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਪਆਸ
ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ। 21 ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜੰਗਲ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾ
ਰਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ
ਸੁੱਜੇ। 22 ਿਫਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਓਗ
ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। 23 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 24 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਵੰਸ਼ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ। 25 ਉਨਾਂ ਨੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਖੂਹਾਂ ਦੇ
ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਅਤੇ
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ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੰ ਦ ਮਾਣਦੇ
ਰਹੇ।
26 “ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਿਚਤਾਉਣੀ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 27 ਇਸ ਲਈ
ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਿਫਰ ਵੀ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਵੱਡੀ ਿਦਆਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦੱਤ,ੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, 28 ਪਰ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਰਾਮ ਿਮਿਲਆ, ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਫਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ,
ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ
ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ
ਿਦਆਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, 29 ਅਤੇ ਤੂੰ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਚਤਾਉਣੀ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹਠੀਲੇ
ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਈ ਅਤੇ ਢੀਠ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਿਣਆ। 30 ਿਫਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਚਤਾਉਣੀ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 31 ਤਦ ਵੀ ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਿਦਆਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਹੋਣ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈਂ।”
32 “ਹੁਣ ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਤੂੰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਭੈਅ
ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦਯਾ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਿਜਹੜਾ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਿਜਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ,
ਸਾਡੇ ਜਾਜਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਬੀਿਤਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਜਾਿਣਆ
ਜਾਵੇ, 33 ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੀਿਤਆ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਧਰਮੀ
ਹੈਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ
ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕੀਤੀ। 34 ਸਾਡੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ , ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ , ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,
ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਿਚਤਾਉਣੀਆਂ ਵੱਲ
ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਦੱਤੀਆਂ, ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ। 35 ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਿਲਆਈਆਂ ਿਵੱਚ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ
ਦੇਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ।”
36 “ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ
ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ! 37 ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਬਹੁਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਹਾਂ।”
ਨੇ ਮ ਦਾ ਬੰਿਨਆ ਜਾਣਾ

38 ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ

ਿਲਖ ਕੇ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ, ਸਾਡੇ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਜਕ ਉਸ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਉਹ ਇਹ ਸਨ, ਹਕਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹਮਯਾਹ ਜੋ ਹਾਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ,
2 ਸਰਾਯਾਹ, ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ 3 ਪਸ਼ਹੂਰ, ਅਮਰਯਾਹ,
ਮਲਕੀਯਾਹ 4 ਹੱਟਸ਼
ੂ , ਸ਼ਬਨਯਾਹ ਅਤੇ ਮੱਲੂਕ, 5 ਹਾਰੀਮ,
ਮਰੇਮੋਥ, ਓਬਦਯਾਹ, 6 ਦਾਨੀਏਲ, ਿਗਨਥੋਨ, ਬਾਰੂਕ, 7 ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ,
ਅਿਬਯਾਹ, ਮੀਯਾਮੀਨ, 8 ਮਅਜ਼ਯਾਹ, ਿਬਲਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮਅਯਾਹ,
ਇਹ ਜਾਜਕ ਸਨ। 9 ਲੇਵੀ ਇਹ ਸਨ: ਅਜ਼ਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਹੇਨਾਦਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬੰਨੂਈ, ਕਦਮੀਏਲ,
10 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਬਨਯਾਹ, ਹੋਦੀਯਾਹ, ਕਲੀਟਾ, ਪਲਾਯਾਹ,
ਹਾਨਾਨ, 11 ਮੀਕਾ, ਰਹੋਬ, ਹਸ਼ਬਯਾਹ, 12 ਜ਼ੱਕੂਰ, ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ,
ਸ਼ਬਨਯਾਹ, 13 ਹੋਦੀਯਾਹ, ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬਨੀਨੂ। 14 ਪਰਜਾ
ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਇਹ ਸਨ: ਪਰੋਸ਼, ਪਹਥ-ਮੋਆਬ, ਏਲਾਮ, ਜ਼ੱਤ,ੂ
ਬਾਨੀ, 15 ਬੁੰਨੀ, ਅਜ਼ਗਾਦ, ਬੇਬਾਈ, 16 ਅਦੋਨੀਯਾਹ, ਿਬਗਵਈ,
ਆਦੀਨ, 17 ਅਟੇਰ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ, ਅੱਜ਼ੂਰ, 18 ਹੋਦੀਯਾਹ, ਹਾਸ਼ੁਮ,
ਬੇਸਾਈ, 19 ਹਾਰੀਫ, ਅਨਾਥੋਥ, ਨੇ ਬਾਈ, 20 ਮਗਪੀਆਸ਼,
ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ, ਹੇਜ਼ੀਰ, 21 ਮਸ਼ੇਜ਼ਬੇਲ, ਸਾਦੋਕ, ਯੱਦੂਆ, 22 ਪਲਟਯਾਹ,
ਹਾਨਾਨ, ਅਨਾਯਾਹ, 23 ਹੋਸ਼ੇਆ, ਹਨਨਯਾਹ, ਹਸ਼ੂਬ, 24 ਹੱਲੋਹੇਸ਼,
ਿਪਲਹਾ, ਸ਼ੋਬੇਕ, 25 ਰਹੂਮ, ਹਸ਼ਬਨਾਹ, ਮਅਸੇਯਾਹ, 26 ਅਹੀਯਾਹ,
ਹਾਨਾਨ, ਆਨਾਨ, 27 ਮੱਲੂਕ, ਹਾਰੀਮ ਅਤੇ ਬਆਨਾਹ।
1

ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ
ਲੋਕ ਅਰਥਾਤ ਜਾਜਕ, ਲੇਵੀ, ਦਰਬਾਨ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ
ਨਥੀਨੀਮ (ਭਵਨ ਦੇ ਸੇਵਕ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ,
ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ
ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਨ, 29 ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਫ
ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇਸ ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਿਨਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਚੱਲਾਂਗ,ੇ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗ।ੇ 30 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ
ਿਵਆਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਿਵਆਹ ਲਵਾਂਗ,ੇ 31 ਜੇਕਰ ਇਸ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਲ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਜਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗ,ੇ ਹਰੇਕ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਭੂਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡ
ਿਦਆਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਛੱਡ ਿਦਆਂਗ।ੇ
32 ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਿਨਯਮ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ
ਸ਼ਕੇਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ* ਿਦਆ ਕਰਾਂਗ,ੇ 33 ਅਰਥਾਤ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀ
ਰੋਟੀ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਬਲੀਆਂ, ਸਬਤਾਂ, ਅਮੱਿਸਆ, ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀਆਂ ਲਈ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਹਨ। 34 ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਜਾਜਕਾਂ, ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ
ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਜਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਕਰਾਂਗ।ੇ 35 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਹਰ ਸਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗ,ੇ 36 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ
ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 37 ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਗੁੰਿਨਆ
28 ਬਾਕੀ
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ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ
ਫਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ
ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ
ਦਸਵੰਧ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਲਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਲੇਵੀ ਸਾਡੀ
ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 38 ਜਦ ਵੀ ਲੇਵੀ
ਦਸਵੰਧ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਜਕ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਨ, 39 ਿਕਉਂਿਕ
ਹਰੇਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮਧ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚੁੱਕਣ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਉਨਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਿਜੱਥੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਾਂਡੇ
ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਿਜਹੜੇ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਅਤੇ
ਰਾਗੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਿਤਆਗਾਂਗ।ੇ ”

11
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਿਕ ਦਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਨੌ ਹੋਰ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਣ। 2 ਪਰਜਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
3 ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸ
ਗਏ ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ ਭੂਮੀ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀ, ਜਾਜਕ, ਲੇਵੀ, ਨਥੀਨੀਮ
(ਭਵਨ ਦੇ ਸੇਵਕ) ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ 4 ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਅਥਾਯਾਹ ਜੋ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਅਮਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸ਼ਫਟਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮਹਲਲੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਪਰਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ,
5 ਅਤੇ ਮਅਸੇਯਾਹ ਜੋ ਬਾਰੂਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਕਾਲਹੋਜ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਉਹ ਹਜ਼ਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਅਦਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਯੋਯਾਰੀਬ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਿਸ਼ਲੋਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। 6 ਪਰਸ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਸੋ
ਅਠਾਹਟ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ।
7 ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਲੂ ਜੋ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਯੋਏਦ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਪਦਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਕੋਲਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ
ਮਅਸੇਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਈਥੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਿਯਸ਼ਅਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 8 ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਬੀ ਅਤੇ ਸੱਲਾਈ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਨੌ ਸੌ ਅਠਾਈ ਪੁਰਖ ਸਨ। 9 ਇਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਜ਼ਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਏਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਨੂਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾਹ ਉਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ।
10 ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯੋਯਾਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਦਾਯਾਹ ਅਤੇ ਯਾਕੀਨ,
11 ਅਤੇ ਸਰਾਯਾਹ ਜੋ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸਾਦੋਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮਰਾਯੋਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ
ਅਹੀਟੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ, 12 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਿਜਹੜੇ ਭਵਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਠ ਸੌ ਬਾਈ ਸਨ
ਅਤੇ ਅਦਾਯਾਹ ਜੋ ਯਰੋਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਪਲਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਉਹ ਅਮਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਪਸ਼ਹੂਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਮਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ 13 ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜੋ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ, ਦੋ ਸੌ ਬਤਾਲੀ ਪੁਰਖ ਸਨ,
ਅਤੇ ਅਮਸ਼ਸਈ ਜੋ ਅਜ਼ਰਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਅਹਜ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਉਹ ਮਸ਼ੀਲੇਮੋਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਮੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ 14 ਇਨਾਂ
ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਈ ਸੂਰਬੀਰ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹੱਗਦੋਲੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਜ਼ਬਦੀਏਲ ਇਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ।
1 ਪਰਜਾ
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15 ਲੇ ਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਜੋ ਹਸ਼ੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ
ਅਜ਼ਰੀਕਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਬੂੰਨੀ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 16 ਸ਼ਬਥਈ ਅਤੇ ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ ਜੋ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ
ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਸਨ।
17 ਮੱਤਨਯਾਹ ਜੋ ਮੀਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਜ਼ਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ
ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਬੁਕਯਾਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬਦਾ ਜੋ ਸ਼ਮੂਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਗਾਲਾਲ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਯਦੂਥੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 18 ਸਾਰੇ ਲੇਵੀ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਕੁੱਲ ਦੋ ਸੌ ਚੁਰਾਸੀ ਸਨ।
19 ਦਰਬਾਨ ਅੱਕੂਬ ਅਤੇ ਤਲਮੋਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਿਜਹੜੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੌ ਬਹੱਤਰ ਸਨ। 20 ਬਾਕੀ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 21 ਪਰ ਨਥੀਨੀਮ ਓਫ਼ਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਸੀਹਾ ਤੇ ਿਗਸ਼ਪਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ।
22 ਜੋ ਲੇ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਉੱਜ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ
ਗਾਇਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਉਹ ਮੱਤਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮੀਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 23 ਿਕਉਂਿਕ
ਉਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ੍ਬੰਧ ਸੀ। 24 ਪਥਹਯਾਹ ਜੋ ਮਸ਼ੇਜ਼ਬੇਲ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਜਾ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਰਗਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ
25 ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਿਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਕਰਯਥ-ਅਰਬਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ
ਦੀਬੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯਕਬਸਏਲ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ, 26 ਅਤੇ ਿਫਰ ਯੇਸ਼ੂਆ, ਮੋਲਾਦਾਹ
ਅਤੇ ਬੈਤ-ਪਾਲਟ ਿਵੱਚ, 27 ਹਸਰਸ਼ੂਆਲ ਅਤੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, 28 ਅਤੇ ਿਸਕਲਗ, ਤੇ ਮਕੋਨਾਹ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, 29 ਏਨ-ਿਰੰਮੋਮ, ਸਾਰਾਹ, ਯਰਮੂਥ,
30 ਜ਼ਾਨਅਹ, ਅਦੁੱਲਾਮ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲਾਕੀਸ਼ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਜ਼ੇਕਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਹੰਨਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
31 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਗਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਿਮਕਮਾਸ਼, ਅੱਯਾਹ,
ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਿਵੱਚ 32 ਅਤੇ ਅਨਾਥੋਥ, ਨਬ,
ਅਨਨਯਾਹ, 33 ਹਾਸੋਰ, ਰਾਮਾਹ, ਿਗੱਤਾਯਮ, 34 ਹਦੀਦ, ਸਬੋਈਮ,
ਨਬੱਲਾਟ, 35 ਲੋਦ, ਓਨ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ। 36 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸੂਿਬਆਂ
ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ।

12
ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
1 ਉਹ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਅਤੇ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਏ, ਉਹ ਇਹ ਸਨ:
ਸਰਾਯਾਹ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਅਜ਼ਰਾ, 2 ਅਮਰਯਾਹ, ਮੱਲੂਕ, ਹੱਟਸ਼
ੂ ,
3 ਸ਼ਕਨਯਾਹ, ਰਹੂਮ, ਮਰੇਮੋਥ, 4 ਇੱਦ,ੋ ਿਗਨਥੋਈ, ਅਿਬਯਾਹ,
5 ਮੀਯਾਮੀਨ, ਮਆਦਯਾਹ ਿਬਲਗਾਹ, 6 ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਯੋਯਾਰੀਬ,
ਯਦਾਯਾਹ, 7 ਸੱਲੂ, ਆਮੋਕ, ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਯਦਾਯਾਹ, ਯੇਸ਼ੂਆ
ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹੋ ਸਨ।
8 ਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਨ: ਯੇਸ਼ੂਆ, ਿਬੰਨੂਈ, ਕਦਮੀਏਲ, ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ,
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਮੱਤਨਯਾਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਧੰਨਵਾਦ
ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ। 9 ਬਕਬੁਕਯਾਹ, ਉੱਨੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
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10 ਯੇਸ਼ੂਆ ਤੋਂ ਯੋਯਾਕੀਮ ਜੰਿਮਆ, ਯੋਯਾਕੀਮ ਤੋਂ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ
ਜੰਿਮਆ, ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਤੋਂ ਯੋਯਾਦਾ ਜੰਿਮਆ, 11 ਯੋਯਾਦਾ ਤੋਂ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਤੋਂ ਯੱਦੂਆ ਜੰਿਮਆ।

ਜਾਜਕ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ
ਯੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜਾਜਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ, ਸਰਾਯਾਹ ਤੋਂ ਿਮਰਯਾਹ
ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਤੋਂ ਹਨਨਯਾਹ, 13 ਅਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਅਤੇ
ਅਮਰਯਾਹ ਤੋਂ ਯਹੋਹਾਨਾਨ, 14 ਮਲੂ ਕੀ ਤੋਂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ
ਸ਼ਬਨਯਾਹ ਤੋਂ ਯੂਸੁਫ਼, 15 ਹਾਰੀਮ ਤੋਂ ਅਦਨਾ ਅਤੇ ਮਰਾਯੋਥ ਤੋਂ
ਹਲਕਈ, 16 ਇੱਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਿਗਨਥੋਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ,
17 ਅਿਬਯਾਹ ਤੋਂ ਿਜ਼ਕਰੀ ਅਤੇ ਿਮਨਯਾਮੀਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੋਅਦਯਾਹ ਤੋਂ
ਿਪਲਟਾਈ, 18 ਿਬਲਗਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੰਮੂਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਤੋਂ ਯੋਨਾਥਾਨ,
19 ਯੋਯਾਰੀਬ ਤੋਂ ਮਤਨਈ ਅਤੇ ਯਦਾਯਾਹ ਤੋਂ ਉੱਜ਼ੀ, 20 ਸੱਲਈ ਤੋਂ
ਕੱਲਈ ਅਤੇ ਆਮੋਕ ਤੋਂ ਏਬਰ, 21 ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਤੋਂ ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਅਤੇ
ਯਦਾਯਾਹ ਤੋਂ ਨਥਨਏਲ।
12

ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ, ਯੋਯਾਦਾ, ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਯੱਦੂਆ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਲੇਵੀ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਵੀ ਦਾਰਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 23 ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਹਾਨਾਨ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ।
22

ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ-ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸਨ: ਹਸ਼ਬਯਾਹ, ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ ਅਤੇ
ਕਦਮੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਤਤ ਅਤੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਸਨ। 25 ਮੱਤਨਯਾਹ, ਬਕਬੁਕਯਾਹ,
ਓਬਦਯਾਹ, ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ, ਤਲਮੋਨ ਅਤੇ ਅੱਕੂਬ ਦਰਬਾਨ ਸਨ ਅਤੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ-ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 26 ਯੋਸਾਦਾਕ
ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨਹਮਯਾਹ
ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੀ
ਸਨ।
24

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦਾ ਸਮਰਪਣ

27 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੇ ਵੀਆਂ ਨੂੰ

ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
ਛੈਣੇ, ਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਬਰਬਤਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਪਣ
ਕਰਨ। 28 ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਨਟੋਫਾਥੀਆਂ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚੋਂ 29 ਅਤੇ ਬੈਤ
ਿਗਲਗਾਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗਬਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਵਥ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਿਪੰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। 30 ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਿਲਆ ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ।
31 ਿਫਰ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਤੇ
ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੂੜਾ-ਫਾਟਕ
ਵੱਲ ਗਈ 32 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਹੋਸ਼ਆਯਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਅੱਧੇ ਹਾਕਮ, 33 ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਅਜ਼ਰਾ, ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ, 34 ਯਹੂਦਾਹ,
ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਗਏ 35 ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨਰਿਸੰਗੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਯੋਨਾਥਾਨ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮੱਤਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਉਹ ਮੀਕਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਜ਼ੱਕੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ 36 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਅਜ਼ਰਏਲ, ਿਮਲਲਈ,
ਿਗਲਲਈ, ਮਾਈ, ਨਥਨਏਲ, ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਹਨਾਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 37 ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ-ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ
ਇਹ ਿਸੱਧੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਿਜੱਥੋਂ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ
ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਲ-ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਗਏ।
38 ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟੋਲੀ ਿਜਹੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਪਰਜਾ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਤੱਕ
ਗਏ 39 ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀ ਫਾਟਕ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਟਕ, ਅਤੇ
ਮੱਛੀ ਫਾਟਕ, ਅਤੇ ਹਨਨੇ ਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਹੰਮੇਆਹ ਦੇ ਬੁਰਜ
ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਡ-ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ। 40 ਤਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ
ਦੋਵੇਂ ਟੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਹਾਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ, 41 ਅਤੇ ਜਾਜਕ - ਅਲਯਾਕੀਮ,
ਮਅਸੇਯਾਹ, ਿਮਨਯਾਮੀਨ, ਮੀਕਾਯਾਹ, ਅਲਯੋਏਨਈ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ
ਅਤੇ ਹਨਨਯਾਹ ਨਰਿਸੰਿਗਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ 42 ਅਤੇ
ਮਅਸੇਯਾਹ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਉੱਜ਼ੀ, ਯਹੋਹਾਨਾਨ,
ਮਲਕੀਯਾਹ, ਏਲਾਮ ਅਤੇ ਆਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਯਜ਼ਰਯਾਹ ਿਜਹੜਾ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ।
43 ਉਸ ਿਦਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ
ਅਨੰ ਦ ਮਨਾਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੰ ਦ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨੰ ਦ ਮਨਾਇਆ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਇਸ ਅਨੰ ਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਉਪਾਸਨਾ ਆਿਦ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਉਸ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਚੁੱਕਣ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਪਿਹਲੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਠਿਹਰਾਏ
ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜੋ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਨ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਕਾਰਨ
ਖੁਸ਼ ਸਨ। 45 ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ
ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾਂ
ਨੇ ਵੀ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੀਤਾ। 46 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ ਤੇ ਆਸਾਫ਼
ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਈ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। 47 ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ
ਅਤੇ ਨਹਮਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ, ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ
ਦਰਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਿਦਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੇਵੀਆਂ ਲਈ
ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਕੇ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਲਈ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਕੇ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।
44

13
ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ
1 ਉਸੇ ਿਦਨ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਲੱਿਭਆ ਿਕ ਕੋਈ ਅੰਮੋਨੀ ਅਤੇ
ਮੋਆਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ, 2 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਨਾ
ਿਨੱਕਲੇ ਸਗੋਂ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਾੜੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। 3 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਿਮਲੀ-ਜੁਲੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ।
ਨਹਮਯਾਹ ਦੇ ਸੁਧਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਜਾਜਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਤੋਿਬਆਹ ਦਾ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, 5 ਉਸ ਨੇ ਟੋਬੀਯਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਠੜੀ
4
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ਬਣਾਈ, ਿਜੱਥੇ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਲੁ ਬਾਨ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ
ਅੰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਸਵੰਧ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਲੇਵੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਰੱਖੇ ਹੋਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਸਨ। 6 ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇ ਬੱਤੀਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕੋਲੋਂ
ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ, 7 ਤਦ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ
ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਿਜਹੜੀ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਨੇ ਤੋਿਬਆਹ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਵਨ ਦੇ ਵੇਹਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ
ਸੀ। 8 ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਿਗਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੋਿਬਆਹ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਵਾ ਿਦੱਤਾ।
9 ਤਦ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਲੁ ਬਾਨ
ਿਫਰ ਉੱਥੇ ਰੱਿਖਆ।
10 ਿਫਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਲੇ ਵੀਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। 11 ਤਦ ਮੈਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਕ ਕੇ
ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਵਨ ਿਕਉਂ ਿਤਆਿਗਆ ਿਗਆ ਹੈ?” ਤਦ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ। 12 ਤਦ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਅੰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ
ਦਸਵੰਧ ਭੰਡਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲੱਗ।ੇ 13 ਿਫਰ ਮੈਂ ਸ਼ਲਮਯਾਹ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸਾਦੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਦਾਯਾਹ ਨੂੰ
ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹਾਨਾਨ ਨੂੰ
ਜੋ ਮੱਤਨਯਾਹ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੱਕੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੰਡਣਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ।
14 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਅਤੇ ਜੋ ਨੇ ਕ ਕੰਮ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤੇ
ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਮਟਾ।
15 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਿਜਹੜੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਦਾਂ ਿਵੱਚ ਪੀੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਪੂਿਲਆਂ ਨੂੰ ਗਿਧਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਮਧ, ਅੰਗੂਰ, ਹੰਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਿਚਤਾਉਣੀ
ਿਦੱਤੀ। 16 ਉੱਥੇ ਸੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਿਲਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। 17 ਤਦ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਮੰਤਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਕ ਕੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕੀ ਬੁਿਰਆਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਅਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? 18 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਬਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆਂਦੀ? ਫੇਰ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਅਪਿਵੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋ!”
19 ਇਸ ਲਈ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਜਦ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋਣ
ਲੱਿਗਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸਬਤ ਦਾ
ਿਦਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਾਟਕ ਨਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੋਈ
ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। 20 ਸੋ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ
ਵਾਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਠਿਹਰੇ। 21 ਤਦ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਚਤਾਉਣੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਿਕਉਂ
ਠਿਹਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ
ਪਾਵਾਂਗਾ!” ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਿਫਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਆਏ।
22 ਮੈਂ ਲੇ ਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ
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ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਲਈ ਫਾਟਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ
ਜਾਓ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ।
23 ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਯਹੂਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਦੋਦੀ, ਅੰਮੋਨੀ ਅਤੇ ਮੋਆਬੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। 24 ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਧੀ ਅਸ਼ਦੋਦੀ ਬੋਲਦੇ
ਸਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। 25 ਤਦ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ
ਿਫਟਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਵਾਲ਼ ਪੁੱਟਵਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖੁਆਈ, “ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਿਵਆਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਿਵਆਹ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗ।ੇ 26 ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਨਾਂ
ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ
ਕਰਵਾਇਆ। 27 ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਬੁਿਰਆਈ
ਕਰੀਏ ਿਕ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਧੋਖਾ ਕਰੀਏ?”
28 ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਯਾਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਰੋਨੀ ਸਨਬੱਲਟ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ
ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ। 29 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਜਾਜਕਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ
ਹੈ।
30 ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ। 31 ਿਫਰ ਮੈਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ!
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ਅਸਤਰ
ਲੇਖਕ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਣਜਾਣ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ
ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਆਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਸਿਤਤ ਵਰਣਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।
ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨਾਂ ਬਚੇ
ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯਹੂਦਾਹ
ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਕਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਰਦਕਈ
ਖੁਦ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ
ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਕਾਲੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ
ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 464-331 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ 1 ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ੂਸਾ ਿਵੱਚ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਅਸਤਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀਮ
ਦੇ ਪਰਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ
ਸਲਾਨਾ ਪਰਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਦੇਣ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੀ
ਿਜਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਮਲੀ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨਰਥਾਂ ਜਾਂ ਇੱਿਛਆ ਉੱਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨੂੰ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਸਲੀ
ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਉਸ ਦੀ ਿਘਰਣਾ, ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧੀ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਅਸਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਈਸ਼ਵਰੀ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਸਤਰ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀਮ ਦੇ ਪਰਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀਮ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹਨ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਸੁਰੱਿਖਆ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਅਸਤਰ ਦਾ ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ — 1-2:23
2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ — 3:1-15
3 ਅਸਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਦਕਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ — 4:15:14
4. ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ — 6:1-10:3
ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ
ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ (ਇਹ
ਉਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੂਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੌ
ਸਤਾਈ ਸੂਿਬਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ) 2 ਿਕ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਜਦੋਂ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, 3 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
1
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ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਾਰਸ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 4 ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਿਦਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪੀ ਰਾਜ
ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। 5 ਜਦ ਇਹ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ
ਵੱਡਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਵਹੜੇ
ਿਵੱਚ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ। 6 ਉੱਥੇ ਸਫ਼ੇਦ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮਹੀਨ ਪਰਦੇ
ਸਨ, ਜੋ ਮਹੀਨ ਸਫ਼ੇਦ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ
ਦੇ ਛੱਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਤੇ ਿਚੱਟੇ
ਤੇ ਪੀਲੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 7 ਉਸ ਦਾਵਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਮਧ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ
ਭਾਂਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਪੀਣ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 8 ਦਾਖ਼ਰਸ ਦਾ ਪੀਣਾ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਿਪਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਹਰੇਕ
ਮਿਹਮਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ।
9 ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ। 10 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ
ਦਾ ਿਦਲ ਮਧ ਨਾਲ ਮਗਨ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮਹੂਮਾਨ, ਿਬਜ਼ਥਾ,
ਹਰਬੋਨਾ, ਿਬਗਥਾ, ਅਬਗਥਾ, ਜ਼ੇਥਰ ਅਤੇ ਕਰਕਸ ਨਾਮਕ ਸੱਤਾਂ
ਖੁਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ 11 ਿਕ ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਕਟ ਪਿਹਨਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਿਲਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵਖਾਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। 12 ਪਰ
ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ
ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭੜਕ ਉੱਿਠਆ।
13 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ
ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰ ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 14 ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਸ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸੱਤ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ
ਕਰਸ਼ਨਾ, ਸ਼ੇਥਾਰ, ਅਧਮਾਥਾ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼, ਮਰਸ, ਮਰਸਨਾ, ਅਤੇ
ਮਮੂਕਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਅਿਧਕਾਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ
ਸਨ। 15 ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਅਸੀਂ ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ ਨਾਲ
ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼
ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜਾ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ
ਮੰਿਨਆ?” 16 ਤਦ ਮਮੂਕਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਰੇ
ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਜਹੜੀ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 17 ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਣੀ ਦੀ ਇਸ
ਹਰਕਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਿਕ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨੇ ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਨਮੁਖ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। 18 ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਫ਼ਾਰਸ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੀ
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਆਖਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਨਰਾਦਰ ਅਤੇ ੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ। 19 ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ
ਮਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ
ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਦਵੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ
ਦੇਵੇ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। 20 ਜਦ ਰਾਜਾ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ
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ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ
ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ
ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ, ਆਦਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।” 21 ਇਹ
ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਮੂਕਾਨ
ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। 22 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆਂ
ਿਵੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੁਰਖ
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੇ।

2
ਅਸਤਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਨਾ
1 ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ
ਠੰਡਾ ਪੈ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ
ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। 2 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ “ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਜੁਆਨ ਅਤੇ
ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣ, 3 ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੁਆਨ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ
ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਹੇਗਈ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਸੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 4 ਤਦ
ਿਜਹੜੀ ਕੁਆਰੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ
ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।” ਇਹ ਗੱਲ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ।
5 ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਮਾਰਦਕਈ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਯਾਈਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਿਸ਼ਮਈ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਕੀਸ਼ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਸੀ। 6 ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ
ਉਨਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਕਾਨਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ। 7 ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਹੱਦਸਾਹ ਨਾਮਕ
ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ , ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਸਤਰ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੀ
ਸੀ ਪਾਿਲਆ ਪੋਿਸਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾਿਪਤਾ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਪਾਿਲਆ। 8 ਤਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ
ਿਨਯਮ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ
ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੇਗਈ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਦ ਅਸਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਹੇਗਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕੀਤੀ ਗਈ। 9 ਹੇਗਈ ਨੂੰ ਅਸਤਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਤ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ। 10 ਅਸਤਰ
ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ
ਦੱਿਸਆ ਿਕਉਂਿਕ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ। 11 ਮਾਰਦਕਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਣੀਆਂ
ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਹਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਸਤਰ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ
ਬੀਤੇਗਾ?
12 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਹਰੇਕ ਕੁਆਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ
ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਐਨਾ
*
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ਸਮਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ
ਤੱਕ ਮੁਰ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤਰ ਅਤੇ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਸਨ। 13 ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਦ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਦ
ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 14 ਉਹ ਸ਼ਾਮ
ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਆ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਦੇ
ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਸ਼ਅਸ਼ਗਜ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਰਖ਼ੈਲਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਫੇਰ ਕਦੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਉਸ ਤੋਂ
ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
15 ਹੁਣ ਜਦ ਅਸਤਰ ਦੀ ਿਜਹੜੀ ਮਾਰਦਕਈ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਬੀਹੈਲ
ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ,
ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਹੇਗਈ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਿਗਆ। ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੇ
ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੋਏ। 16 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਅਸਤਰ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ,
ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਟੇਬੇਥ ਨਾਮਕ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। 17 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਮੁਕਟ ਅਸਤਰ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਵਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। 18 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤਰ ਦੀ ਦਾਵਤ ਿਕਹਾ, ਅਤੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਛੁੱਟੀ
ਦਾ ਐਲਾਨ* ਕੀਤਾ ਅਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਨਾਮ ਵੀ ਵੰਡੇ।
ਮਾਰਦਕਈ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ
ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ,
ਤਾਂ ਮਾਰਦਕਈ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਟਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। 20 ਅਸਤਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਨਾ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਅਸਤਰ ਮਾਰਦਕਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੀ
ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। 21 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਦ ਮਾਰਦਕਈ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਖੁਸਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਦਰਬਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਿਬਗਥਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸ਼
ਨਾਮਕ ਦੋ ਖੁਸਿਰਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼
ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। 22 ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ,
ਅਤੇ ਅਸਤਰ ਨੇ ਮਾਰਦਕਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ।
23 ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ
ਸੱਚ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜਹ੍ਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
19 ਜਦ
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ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਲਈ ਹਾਮਾਨ ਦੀ ਸਾਿਜ਼ਸ਼
ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨੇ ਅਗਾਗੀ
ਹਮਦਾਥਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਦਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ
ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 2 ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਿਜਹੜੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਦਾ ਇਹੋ
ਹੁਕਮ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਦਕਈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
1
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ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। 3 ਤਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਮਿਹਲ
ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?” 4 ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ
ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ
ਲਈ ਿਕ ਮਾਰਦਕਈ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਿਕ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। 5 ਜਦ ਹਾਮਾਨ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮਾਰਦਕਈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਮਾਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। 6 ਪਰ
ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਦਕਈ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ
ਜਾਣ ਪਈ ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਮਾਰਦਕਈ ਿਕਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ
ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ
ਮਾਰਦਕਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
7 ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨੀਸਾਨ* ਨਾਮਕ
ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਅਦਾਰ ਨਾਮਕ ਬਾਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ
“ਪੂਰ” ਅਰਥਾਤ ਪਰਚੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ। 8 ਤਾਂ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ
ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਖੱਲਰੀ ਅਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਾਤੀ
ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਜਾਤੀ
ਨੂੰ ਰਿਹਣ ਦੇਣਾ ਰਾਜਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9 ਜੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਤੋਲ ਕੇ ਿਦਆਂਗਾ।” 10 ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਵੈਰੀ ਅਗਾਗੀ ਹਮਦਾਥਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 11 ਅਤੇ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੀ ਚਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਲੋਕ ਵੀ, ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਕਰੇਂ।”
12 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇਰਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਜਾਤੀ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ
ਿਲਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ
ਗਈ। 13 ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਕ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਅਦਾਰ ਨਾਮਕ
ਬਾਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇਰਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੁਆਨ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾ,
ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ
ਜਾਣ, ਨਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ
ਧਨ ਲੁ ੱਟ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। 14 ਉਸ ਿਲਖਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਨਕਲ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਖੁੱਲੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਿਦਨ
ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ। 15 ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵੱਚ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਦੇਸ਼-ਵਾਹਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ
ਿਨੱਕਲ ਪਏ। ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਤਾਂ ਮਧ ਪੀਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ ਪਰ
ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਿਗਆ।

4
ਮਾਰਦਕਈ ਦਾ ਅਸਤਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣਾ
ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ
ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਦੁੱਖ ਭਰੇ
1 ਜਦ

*

3:7 ਕੂਚ 13:4

ਅਸਤਰ 5:2

ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 2 ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਤੱਕ ਹੀ ਆਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 3 ਹਰ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਿਗਆ, ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਵੱਡਾ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨ,
ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੋਣ-ਿਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਗਏ।
4 ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੁਸਿਰਆਂ ਨੇ ਜਾ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਕਈ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਤਦ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਤੱਪੜ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਨਾਂ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਲਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਬੂਲ
ਨਾ ਕੀਤਾ। 5 ਤਦ ਅਸਤਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਉਨਾਂ ਖੁਸਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ,
ਹਥਾਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮਾਰਦਕਈ ਦੇ
ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ
ਹੈ? 6 ਤਾਂ ਹਥਾਕ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਉਸ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ
ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਮਾਰਦਕਈ ਕੋਲ ਿਗਆ। 7 ਤਦ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਿਤਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਿਵੱਚ ਿਜੰਨੀ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 8 ਿਫਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸ਼ੂਸ਼ਨ
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹਥਾਕ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਿਵਖਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਅਤੇ
ਅਸਤਰ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਮੰਨਤ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ।
9 ਤਦ ਹਥਾਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਕਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। 10 ਿਫਰ ਅਸਤਰ ਨੇ ਹਥਾਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਦਕਈ
ਲਈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, 11 “ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਗੋਂ
ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ
ਇਸਤਰੀ, ਜੋ ਿਬਨਾਂ ਸੱਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜਾਨ ਤੋਂ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ
ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆੱਸਾ ਵਧਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।” 12 ਅਸਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। 13 ਤਦ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਅਸਤਰ
ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਭੇਿਜਆ, “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਨਾ ਕਰ
ਿਕ ਰਾਜ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਚ ਜਾਵੇਂਗੀ। 14 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨਾ
ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਿਕ
ਤੂੰ ਅਿਜਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਂ?” 15 ਤਦ
ਅਸਤਰ ਨੇ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਭੇਿਜਆ, 16 “ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਿਤੰਨ ਿਦਨ, ਿਤੰਨ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਪੀਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਵਰਤ
ਰੱਖਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਿਨਯਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ
ਅੰਦਰ ਜਾਂਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ।” 17 ਤਾਂ
ਮਾਰਦਕਈ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਸਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ
ਕੀਤਾ।

5

ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤਰ ਦਾ ਸੱਦਾ
1 ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਸਤਰ ਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ,
ਅਸਤਰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ ਕੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ,
ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ।
2 ਅਤੇ ਜਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੀ
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ਹੋਈ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆੱਸਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਸਤਰ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਤਦ ਅਸਤਰ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਜਾ ਕੇ ਆੱਸੇ ਦੀ ਨਕ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ। 3 ਿਫਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਹੇ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ! ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈਂ? ਤੇਰੇ
ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੰਗ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।” 4 ਅਸਤਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਿਜਹੜਾ
ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।” 5 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ,
“ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਸਤਰ ਦੇ ਕਿਹਣ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਏ।” ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਏ ਿਜਹੜਾ ਅਸਤਰ ਨੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਮਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ?
ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਮੰਗ, ਅਤੇ ਅੱਧਾ
ਰਾਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!” 7 ਅਸਤਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, 8 ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਕੱਲ ਿਫਰ
ਉਸ ਭੋਜ ਲਈ ਆਉਣ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਅਤੇ
ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੱਸਾਂਗੀ।”
ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਿਜ਼ਸ਼
ਿਦਨ ਹਾਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਟਆ
ਤਾਂ ਹਾਮਾਨ ਮਾਰਦਕਈ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। 10 ਤਾਂ
ਵੀ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਰਸ਼
ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ। 11 ਤਦ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ
ਠਾਠ-ਬਾਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। 12 ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਨੇ ਵੀ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਸ ਨੇ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 13 ਪਰ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰਦਕਈ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਬੈਿਠਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। 14 ਤਦ ਉਸ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਜਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ
ਉੱਚਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵੀਂ।” ਇਹ ਗੱਲ
ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍
ਬਣਵਾਇਆ।
9 ਉਸ
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ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।”
4 ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਹੈ?” ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਮਾਨ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਿਕ ਜੋ ਥੰਮਹ੍ ਉਸ ਨੇ
ਮਾਰਦਕਈ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ
ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹੇ। 5 ਤਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਮਹਾਰਾਜ! ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਹਾਮਾਨ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ।” ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ!” 6 ਜਦ ਹਾਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਦਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਿਕਸਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? 7 ਤਦ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਿਜਸ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵ,ੇ 8 ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ
ਬਸਤਰ ਿਲਆਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਪਿਹਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ
ਵੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ ਿਜਹੜਾ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
9 ਿਫਰ ਉਹ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ
ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਿਫਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ
ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਿਕ ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਦਰ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!”
10 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਛੇਤੀ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਅਤੇ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰਦਕਈ
ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਮਿਹਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰ।
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਿਹ
ਜਾਵੇ!” 11 ਤਦ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ
ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ
ਮਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ, “ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!” 12 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮਾਰਦਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਪਰ ਹਾਮਾਨ ਰੋਂਦਾਿਪੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਿਸਰ ਢੱਕ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ
ਿਗਆ। 13 ਤਦ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਿਤਆ ਸੀ।
ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਿਮੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮਾਰਦਕਈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ।” 14 ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ
ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਭੋਜ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਅਸਤਰ ਨੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ।

7

6
ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਦਕਈ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਉਸ ਰਾਤ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 2 ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਲੱਿਭਆ ਿਕ ਜਦ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜੋ ਦਰਬਾਨ
ਵੀ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬਗਥਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸ਼ ਨਾਮਕ ਦੋ ਖੁਸਿਰਆਂ
ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 3 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਸ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਮਾਰਦਕਈ ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?”
ਤਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ
1

*

7:4 ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ

ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
1

ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਆ ਗਏ।
2 ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਵੀ ਮਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤਰ ਤੋਂ ਿਫਰ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਹੇ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈਂ? ਮੰਗ, ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!”
3 ਅਸਤਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਰਾਜਾ! ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ
ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ। 4 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਰੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਮਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵੇਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ! ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ
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ਿਸਰਫ਼ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਹੋਣ ਲਈ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹੰਦੀ ਪਰ
ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ*!”
5 ਤਦ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨੇ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ
ਕੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਸੋਿਚਆ?” 6 ਅਸਤਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਉਹ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ
ਵੈਰੀ ਇਹੋ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਮਾਨ ਹੈ!” ਤਦ ਹਾਮਾਨ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਡਰ ਿਗਆ। 7 ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਮਧ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਪਰ
ਹਾਮਾਨ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ
ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ
ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ। 8 ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਮਧ ਪੀਣ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਹਾਮਾਨ ਉਸ ਚੌਂਕੀ
ਉੱਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਣੀ
ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?” ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੀ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ।
9 ਿਫਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਖੁਸਰੇ ਹਰਬੋਨਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮਹਾਰਾਜ! ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਘਰ
ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਦਕਈ ਦੇ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾ
ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ
ਿਦਉ!” 10 ਤਦ ਹਾਮਾਨ ਉਸੇ ਥੰਮਹ੍ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਦਕਈ
ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ
ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ।

8
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਲਣਾ
1 ਉਸੇ ਿਦਨ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਮਾਨ
ਦਾ ਘਰ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਮਾਰਦਕਈ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸਤਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਅਸਤਰ ਦਾ ਕੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸੀ। 2 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ
ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਹਾਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਤਾਰ ਕੇ
ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸਤਰ ਨੇ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਹਾਮਾਨ ਦੇ
ਘਰ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
3 ਿਫਰ ਅਸਤਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਉਹ ਹਾਮਾਨ ਅਗਾਗੀ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ
ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। 4 ਿਫਰ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਅਸਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋ ਗਈ। 5 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ
ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਿਜਹੜੇ ਅਗਾਗੀ ਹਮਦਾਥਾ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ
ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਿਲਖਵਾਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ। 6 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਕਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੀ? ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੇਖਾਂਗੀ?” 7 ਤਦ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼
ਨੇ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਹਾਮਾਨ ਦਾ
ਘਰ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ
ਸੀ। 8 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਿਲਖੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਵੀ ਲਾ ਿਦਉ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀ ਿਲਖਤ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਿਲਖੀ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।”
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9 ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਰਥਾਤ ਸੀਵਾਨ ਨਾਮਕ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇਈਵੀਂ
ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਰਦਕਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ
ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੂਸ਼ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਈ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ। 10 ਅਤੇ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ
ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਿਲਖਵਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀ
ਘੋਿੜਆਂ, ਖੱਚਰਾਂ, ਊਠਾਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਭੇਜ ਿਦੱਤ।ੇ 11 ਉਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਿਜਸ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ, ਯਹੂਦੀ
ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਨਾਸ ਕਰਨ, ਿਮਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਲੁ ੱਟ ਲੈਣ। 12 ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਬਾਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਅਰਥਾਤ ਅਦਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇਰਵੀਂ
ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 13 ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ
ਦੀ ਿਲਖਤ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨਕਲ, ਸਾਿਰਆਂ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ
ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਿਦਨ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ। 14 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਸੰਦੇਸ਼-ਵਾਹਕ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
15 ਤਦ ਮਾਰਦਕਈ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ੇਦ ਸ਼ਾਹੀ
ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ ਕੇ ਅਤੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਟ ਰੱਖ
ਕੇ ਅਤੇ ਕਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਅਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। 16 ਅਤੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਅਨੰ ਦ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ। 17 ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ
ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਿਗਆ, ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ
ਉਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਬਣ ਗਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਭੈਅ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਛਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ l

9
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਹੋਣਾ
ਦੀ ਤੇਰਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ , ਜਦ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਆਇਆ, ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਿਲਆ। 2 ਉਸ
ਿਦਨ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਆਪੋਆਪਿਣਆਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਿਕ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭੈਅ ਸਾਰੀਆਂ
ਜਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਿਗਆ ਸੀ। 3 ਸਗੋਂ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ
ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮਾਰਦਕਈ ਦਾ ਭੈਅ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਿਗਆ ਸੀ। 4 ਮਾਰਦਕਈ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹੋ
ਿਗਆ, ਸਗੋਂ ਮਾਰਦਕਈ ਦੀ ਪਰ੍ਿਸੱਧੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। 5 ਇਸ
1 ਹੁਣ ਅਦਾਰ ਨਾਮਕ ਬਾਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ
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ਤਰਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ
ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ। 6 ਸ਼ੂਸ਼ਨ
ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। 7 ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ਨਦਾਥਾ, ਿਦਲਫੋਨ, ਅਸਪਾਥਾ, 8 ਪੋਰਾਥਾ,
ਅਦਲਯਾ, ਅਰੀਦਾਥਾ, 9 ਪਰਮਸ਼ਤਾ, ਅਰੀਸਈ, ਅਰੀਦਈ ਅਤੇ
ਵੀਜ਼ਾਥਾ 10 ਅਰਥਾਤ ਹਮਦਾਥਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਦਸੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ,
ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਧਨ ਨੂੰ
ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ। 11 ਉਸੇ ਿਦਨ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ
ਗਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ। 12 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ
ਪੰਜ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਦਸੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ! ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।” 13 ਤਦ ਅਸਤਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੱਲ
ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਦਸੇ ਪੁੱਤਰ ਫਾਂਸੀ
ਦੇ ਕੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ!” 14 ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, “ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਦੇ
ਦਸੇ ਪੁੱਤਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। 15 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਅਦਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਧਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ
ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸੌ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ।
16 ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਝੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਪਾਇਆ
ਪਰ ਲੁ ੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ।
17 ਅਿਜਹਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇਰਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਚੌਧਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ
ਦਾਵਤ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਿਦਨ ਠਿਹਰਾਇਆ। 18 ਪਰ ਉਹ
ਯਹੂਦੀ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਅਦਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇਰਵੀਂ ਅਤੇ
ਚੌਧਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਦਰਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼
ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਦਨ ਠਿਹਰਾਇਆ। 19 ਇਸ ਲਈ ਿਪੰਡਾਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਿਜਹੜੇ ਿਬਨਾਂ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਚੌਧਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਵਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ
ਨੂੰ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਿਦਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰੀਮ ਦੇ ਪਰਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖ ਕੇ, ਰਾਜਾ
ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, 21 ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਅਦਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਧਵੇਂ ਅਤੇ ਪੰਦਰਵੇਂ
ਿਦਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨ। 22 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਹੀ ਉਹ
ਿਦਨ ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਾਮ
ਿਮਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ਮ ਅਨੰ ਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਰੋਣਾ-ਿਪੱਟਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਇਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਦਾਵਤ, ਅਨੰ ਦ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਿਦਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣ। 23 ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ
ਮਨਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ, 24 ਿਕਉਂਿਕ ਅਗਾਗੀ ਹਮਦਾਥਾ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹਾਮਾਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ “ਪੂਰ”
20 ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ
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ਅਰਥਾਤ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਿਮਟਾ ਦੇਵ।ੇ 25 ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਿਲਖਵਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ
ਯੋਜਨਾ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਲਟਾ
ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ
ਕੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ।
26 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ “ਪੂਰ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਪੂਰੀਮ ਰੱਿਖਆ। ਇਸ ਿਚੱਠੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ
ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਬੀਿਤਆ ਸੀ, 27 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਗਏ ਸਨ,
ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੋ
ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਗੇ। 28 ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਨ
ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ, ਹਰੇਕ ਘਰਾਣੇ, ਹਰੇਕ ਸੂਬ,ੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀਮ ਦੇ ਇਹ ਿਦਨ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਿਮੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
29 ਤਾਂ ਅਬੀਹੈਲ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਦਕਈ ਯਹੂਦੀ
ਨੇ ਪੂਰੀਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਿਚੱਠੀ ਪੂਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੀ।
30 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼
ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਈ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਸਨ, 31 ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮਾਰਦਕਈ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਰਾਣੀ
ਅਸਤਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ,
ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 32 ਪੂਰੀਮ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਇਹ ਿਨਯਮ ਅਸਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ,
ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।

10
ਰਾਜੇ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਦਕਈ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ
1 ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਉੱਤੇ
ਲਗਾਨ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ 2 ਉਸ ਦੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ,
ਅਤੇ ਮਾਰਦਕਈ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਵਸਥਾਰ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਾਂ
ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਦੀ ਅਤੇ
ਫ਼ਾਰਸ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਗਏ?
3 ਯਹੂਦੀ ਮਾਰਦਕਈ ਰਾਜਾ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯਹੂਦੀ
ਸਾਥੀ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
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ਅੱਯੂਬ
ਲੇਖਕ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਿਕਸ
ਨੇ ਿਲਿਖਆ। ਿਕਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ
ਿਕ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਯੂਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਨੇ ਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਿਜਸ
ਨੇ ਅਸਿਹਣਯੋਗ ਤਾਸਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਝੱਿਲਆ, ਉਹ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹੀ ਿਬਪਤਾ ਿਕਉਂ ਆਣ ਪਈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ
ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਅੱਯੂਬ, ਅਲੀਫਾਜ਼ ਤੇਮਾਨੀ, ਿਬਲਦਦ ਸ਼ੂਹੀ, ਸੋਫ਼ਰ
ਨਅਮਾਤੀ ਅਤੇ ਬੂਜ਼ੀ ਅਲੀਹੂ ਹਨ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਅਣਜਾਣ।
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ
ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਲੀਹੂ ਦੇ
ਅਿਧਆਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਪਾਠਕ। ਇਹ ਵੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠਕ
ਗੁਲਾਮ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੂਸਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਦੇਸ਼
ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ
ਿਲਆ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ “ਿਕਉਂ” ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ
ਿਮਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ
ਲਈ, ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਦੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਸਾਂ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ — 1:1-2:13
2. ਅੱਯੂਬ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ — 3:1-31:40
3. ਅਲੀਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ — 32:137:24
4. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅੱਯੂਬ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
— 38:1-41:34
5. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ — 42:1-17
ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਡਾਢੀ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪੈਣਾ
ਊਜ਼ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅੱਯੂਬ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਖਰਾ
ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।
2 ਉਹ ਦੇ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਧੀਆਂ ਸਨ। 3 ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤ
ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡਾਂ, ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਊਠ, ਪੰਜ ਸੌ ਜੋੜੀ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ
ਗਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌ ਕਰ-ਚਾਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇਸ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। 4 ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
1
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ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿਤੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਾ
ਭੇਜਦੇ ਸਨ। 5 ਜਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਅੱਯੂਬ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਯੂਬ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਿਰਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਯੂਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
6 ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ, ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। 7 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ
ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ?” ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
“ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮ ਿਫਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਿਫਰਦਾ
ਆਇਆ ਹਾਂ।” 8 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅੱਯੂਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਖਰਾ ਅਤੇ ਨੇ ਕ
ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ।” 9 ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ
ਅੱਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਡਰਦਾ ਹੈ। 10 ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ
ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ? ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ
ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਧਨ-ਸੰਪਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 11 ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਵਧਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹ, ਤਾਂ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰੇਗਾ।” 12 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼
ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ।” ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਚਿਲਆ
ਿਗਆ।
ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਸ
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ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਅ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। 14 ਤਦ
ਇੱਕ ਦੂਤ ਅੱਯੂਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਬਲ਼ਦ ਹਲੀਂ ਜੁੜੇ
ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਚਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 15 ਸ਼ਬਾ
ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ
ਿਦੱਤਾ! ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਕੇ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ।”
16 ਉਹ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਭੇਡਾਂ
ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ! ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ।” 17 ਉਹ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਕਸਦੀ ਿਤੰਨ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਊਠਾਂ
ਉੱਤੇ ਆ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੁਆਨਾਂ
ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ! ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਿਗਆ
ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ।” 18 ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਅ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, 19 ਤਦ ਵੇਖ,ੋ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਵਾ ਜੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚੌਂਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਉੱਤੇ
ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਉਨਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਮਰ ਗਏ! ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹਾਂ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ।”
20 ਤਦ ਅੱਯੂਬ ਉੱਿਠਆ, ਉਸ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ,
ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਮੁਨਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 21 ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨੰ ਗਾ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਨੰ ਗਾ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਲੈ ਿਲਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।”
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22 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

2
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਆਏ
ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ, ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ
ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ?” ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
“ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮ ਿਫਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ
ਆਇਆ ਹਾਂ।” 3 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਦਾਸ ਅੱਯੂਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਰਾ ਅਤੇ ਨੇ ਕ ਮਨੁੱਖ
ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਾਂ, ਪਰ
ਿਫਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਿਰਆਈ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ।” 4 ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਖੱਲ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਖੱਲ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। 5 ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ
ਨੂੰ ਛੂਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰੇਗਾ।” 6 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ
ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀਂ।”
7 ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ
ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਸਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੱਕ ਬੁਰੇ ਫੋਿੜਆਂ ਨਾਲ
ਮਾਿਰਆ। 8 ਤਦ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਇੱਕ ਠੀਕਰਾ ਿਲਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਿਗਆ। 9 ਉਸ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਿਰਆਈ
ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰ ਅਤੇ ਮਰ
ਜਾ!”
10 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਇਸਤਰੀ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਂ! ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ-ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲਈਏ?” ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ।
1 ਅਿਜਹਾ

ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ

11 ਜਦ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੇ

ਅਰਥਾਤ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਤੇਮਾਨੀ,
ਿਬਲਦਦ ਸ਼ੂਹੀ ਅਤੇ ਸੋਫ਼ਰ ਨਅਮਾਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ, ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਿਕ
ਉਹ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ। 12 ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ
ਸਕੇ, ਤਦ ਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾਈ। 13 ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਪੀੜ ਡਾਢੀ ਸੀ।

3
ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰਨਾ
1 ਇਹ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ
ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ। 2 ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਆਖਣ ਲੱਗਾ,
3 “ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਿਦਨ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਜੰਿਮਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਕ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਿਪਆ! 4 ਉਹ
ਿਦਨ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਵੇ, ਨਾ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਚਮਕੇ! 5 ਹਨੇ ਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਯਾ ਉਹ ਨੂੰ
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ਆਪਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾਇਆ ਰਹੇ, ਿਦਨ ਦਾ ਹਨੇ ਰਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ! 6 ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰਾ ਉਹ ਨੂੰ ਆ ਫੜਹ੍ੇ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਨਾ ਮਨਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ
ਆਵੇ! 7 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਰਾਤ ਬਾਂਝ ਰਿਹ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜੈਕਾਰੇ
ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ! 8 ਿਦਨ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਿਲਵਯਾਥਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਿਵੱਚ ਿਨਪੁੰਨ ਹਨ, ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰਣ!
9 ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕੇ ਪਰ
ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ,ੇ 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ!
11 “ਮੈਂ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਮਰ ਿਗਆ, ਪੇਟ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲਿਦਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਣ ਿਕਉਂ ਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ? 12 ਗੋਿਡਆਂ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਚੁੰਘ ਸਿਕਆ?
13 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਿਪਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਅਰਾਮ ਿਮਲਦਾ, 14 ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ
ਹੁੰਦਾ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ, 15 ਜਾਂ ਉਨਾਂ
ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਸੀ। 16 ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ
ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਕਦੀ
ਵੇਿਖਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 17 ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ
ਥੱਕੇ-ਮਾਂਦੇ ਅਰਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 18 ਬੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। 19 ਛੋਟੇ ਅਤੇ
ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ
ਹੈ।
20 “ਦੁਿਖਆਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਮਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ
ਿਕਉਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 21 ਿਜਹੜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ
ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਿਜਹੜੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਦੀ ਖੋਜ
ਕਰਦੇ ਹਨ, 22 ਿਜਹੜੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੰ ਦ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਜਦ ਉਹ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 23 ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਿਕਉਂ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਰਾਹ ਲੁ ਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? 24 ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਉਂਕੇ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਰਲਾਪ ਪਾਣੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਵਗਦਾ ਹੈ। 25 ਿਜਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ। 26 ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਚੈਨ, ਨਾ ਅਰਾਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੀ
ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ।”

4

ਪਿਹਲੀ ਗੱਲਬਾਤ (4:1-14:22)
ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਤਰਕ
ਅਲੀਫਾਜ਼ ਤੇਮਾਨੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਜੇ ਕੋਈ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨੇਗਾ? ਪਰ
ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? 3 ਵੇਖ, ਤੂੰ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਿਢੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ। 4 ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਥੰਿਮਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੰਬਦੇ ਗੋਿਡਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕੀਤਾ, 5 ਪਰ ਹੁਣ ਿਬਪਤਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈਂ, ਉਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਉੱਿਠਆ। 6 ਭਲਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ
ਖਿਰਆਈ ਤੇਰੀ ਆਸ ਨਹੀਂ?
7 “ਇਸ ਉੱਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਜਾਂ ਨੇ ਕ ਜਨ ਕਦੇ ਿਮਟਾਏ ਗਏ? 8 ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਜੋ
ਪਾਪ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ।
9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ੋਧ
ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 10 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਗੱਜਣਾ ਅਤੇ
ਘਾਤਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦਹਾੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ
ਦੰਦ ਭੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 11 ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੇਰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਨਾਸ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਖੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
1 ਤਦ
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12 “ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੋਰੀ-ਛੁੱਪੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਭਣਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਈ, 13 ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਫਿਨਆਂ ਦੀਆਂ
ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਭਾਰੀ ਨੀਂਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 14 ਡਰ ਅਤੇ
ਕਾਂਬਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਏ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ! 15 ਇੱਕ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ
ਦੀ ਲੂ ਈਂ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋ ਗਈ! 16 ਉਹ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ
ਸ਼ਕਲ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਿਕਆ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ,
ਪਿਹਲਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਰਹੀ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। 17 ਕੀ ਨਾਸਵਾਨ
ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ? 18 ਵੇਖ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, 19 ਤਾਂ ਿਫਰ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਪਤੰਗੇ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਪੀਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 20 ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ
ਲਈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 21 ਕੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਿਕੱਲਾ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਪੁੱਿਟਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
1 “ਜ਼ਰਾ
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ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਕੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ! ਜਾਂ
ਪਿਵੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇਂਗਾ? 2 ਕੁੜਹ੍ਨਾ ਤਾਂ ਮੂਰਖ
ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਣ ਭੋਿਲਆਂ-ਭਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੀ
ਹੈ। 3 ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਜੜਹ੍ ਫੜਹ੍ਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ
ਿਨਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਿਰਆ। 4 ਉਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹਨ, ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਿਮੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਡਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 5 ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
ਸਗੋਂ ਕੰਿਡਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਪਆਸਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਧਨ ਨੂੰ ਫਾਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, 6 ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਲਦਾ,
ਨਾ ਕਸ਼ਟ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, 7 ਿਜਵੇਂ ਿਚੰਿਗਆੜੇ ਉਤਾਹਾਂ ਉੱਡਦੇ
ਹਨ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣ ਲਈ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ।
8 “ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਖੋਜੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗਾ, 9 ਿਜਹੜਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਥਾਹ
ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਣਿਗਣਤ ਅਚਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 10 ਿਜਹੜਾ ਮੀਂਹ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, 11 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਉਹ ਨੀਿਵਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਚਾਈ
ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 12 ਉਹ ਚਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਿਵਅਰਥ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
13 ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਿਵੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਛੇਤੀ ਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 14 ਿਦਨ
ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨੇ ਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਟੋਹੰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ। 15 ਪਰ ਉਹ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ
ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 16 ਇਸ ਕਾਰਨ
ਗਰੀਬ ਲਈ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
17 “ਵੇਖ, ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਬਕਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ। 18 ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਹੀ ਘਾਇਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸੱਟ
ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 19 ਛੇਆਂ
ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੱਤ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦੀ
ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੇਗੀ। 20 ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ
ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਤੂੰ ਜੀਭ ਰੂਪੀ
ਕੋਰੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤਬਾਹੀ ਆਵੇਗੀ ਤਦ ਤੂੰ ਉਸ
ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇਂਗਾ। 22 ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੱਸੇਂਗਾ, ਅਤੇ
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰੇਂਗਾ, 23 ਸਗੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਨਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਰੱਖਣਗੇ। 24 ਤਦ ਤੂੰ ਜਾਣੇਂਗਾ ਿਕ ਤੇਰਾ ਤੰਬੂ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਜਦ ਤੂੰ
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ਆਪਣਾ ਿਨਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਵੇਖੇਂਗਾ, ਤਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਨਾ
ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੇਂਗਾ ਿਕ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ
ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਘਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। 26 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ
ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਮੇਂ
ਿਸਰ ਭੰਡਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
27 “ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੂੰ ਖ਼ੋਿਜਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ
ਇਹ ਨੂੰ ਸੁਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ।”
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ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
1 ਿਫਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਤਕਲੀਫ਼ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਬਪਤਾ ਤੱਕੜੀ
ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ! 3 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ
ਠਿਹਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,
4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਤੀਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਜ਼ਿਹਰ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਤਾਰਾਂ
ਬੰਨੀ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ! 5 ਕੀ, ਜੰਗਲੀ ਗਧਾ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਹੀਂਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ
ਬਲ਼ਦ ਆਪਣੇ ਪੱਿਠਆਂ ਉੱਤੇ ਅਿੜੰਗਦਾ ਹੈ? 6 ਕੀ, ਿਫੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੂ ਣ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਖਾਈਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸਫ਼ੇਦੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੁਆਦ ਹੈ?
7 ਿਜਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੂਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਿਘਣਾਉਣੀ ਰੋਟੀ ਠਿਹਰੀਆਂ ਹਨ।
8 “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ
ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ! 9 ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸੁੱਟੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ! 10 ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਵੱਡੀ ਤੜਫ਼ਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਛਲ ਪੈਂਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
11 “ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਬਲ ਜੋ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਾਂ? 12 ਕੀ ਮੇਰਾ ਬਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ
ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਹੈ? 13 ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹਟਾਈ ਗਈ
ਹੈ?
14 “ਜੋ ਿਮੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 15 ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਦੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਦੂਰ ਵਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 16 ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਿਹਮ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਛੁੱਪੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ! 17 ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧੁੱਪ ਪੈਂਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 18 ਕਾਫ਼ਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁੰਨੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 19 ਤੇਮਾ ਦੇ
ਵਪਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਆਸ ਨਾਲ
ਤੱਕਦੇ ਹਨ। 20 ਤੇਮਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਸਬਾ ਦੇ ਜੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, 21 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ
ਿਬਪਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਹੋ, 22 ਕੀ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਿਦਓ?
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ-ਧਨ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਿਦਓ? 23 ਜਾਂ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਓ, ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਕਰਾਓ?
24 “ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ
ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। 25 ਸਿਚਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਅਸਰ
ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਝੜਕਣਾ ਿਕਹੜਾ ਿਝੜਕਣਾ
ਹੈ? 26 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ
ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਹੀ ਹਨ! 27 ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮਾਂ ਉੱਤੇ
ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
28 “ਹੁਣ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ
ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗਾ! 29 ਮੁੜੋ, ਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ
ਫੇਰ ਮੁੜੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। 30 ਕੀ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ
ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ?”
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“ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਪੈਂਦੀ? ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਦਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੇ? 2 ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਸ ਛਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ, 3 ਿਤਵੇਂ ਮੈਂ ਅਨਰਥ ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ
ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 4 ਜਦ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦ ਉੱਠਾਂਗਾ? ਪਰ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ
ਪਾਸੇ ਲੈਂਦਾ-ਲੈਂਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 5 ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੀਿੜਆਂ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ
ਦੇ ਢੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀ,
ਿਫਰ ਪੀਕ ਵਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
6 “ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਸ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਬੀਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 7 ਯਾਦ ਰੱਖ ਿਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਹ ਹੀ
ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਫੇਰ ਭਿਲਆਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ! 8 ਿਜਹੜੀ ਅੱਖ ਮੈਨੂੰ
ਹੁਣ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। 9 ਿਜਵੇਂ ਬੱਦਲ ਫੱਟ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ। 10 ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਥਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇਗਾ।
11 “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਆਤਿਮਕ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ
ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। 12 ਕੀ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਲ
ਜੰਤੂ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਬਠਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? 13 ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਬਛੌਣੇ ਉੱਤੇ
ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, 14 ਤਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਘਬਰਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ। 15 ਇਸ ਲਈ
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ! 16 ਮੈਂ ਤੁੱਛ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹਾਂਗਾ,
ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਸਾਹ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹਨ!
17 “ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਡਆਵੇਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਦਲ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇਂ? 18 ਅਤੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵੇਂ, ਅਤੇ ਪਲਪਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ?ੇਂ 19 ਤੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੁੱਕ ਿਨਗਲ ਲਵਾਂ? 20 ਹੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੈ?
ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਲਈ ਬੋਝ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ? 21 ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਿਕਉਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ
ਿਮਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡੇਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ!”
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ਿਬਲਦਦ ਦਾ ਤਰਕ
ਿਬਲਦਦ ਸ਼ੂਹੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਹਵਾ
ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 3 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਦਾ ਹੈ? 4 ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੱਸ
ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 5 ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਭਾਲਦਾ,
ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 6 ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ
ਨੇ ਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ, ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ। 7 ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਿਹੱਸਾ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਂਦਾ।”
8 “ਤੂੰ ਪਿਹਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੀਆਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ, 9 ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਦਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਰਗੇ ਹੀ
ਹਨ। 10 ਕੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਿਸਖਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਦਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਲਆਉਣਗੇ? 11 ਕੀ, ਿਬਨਾਂ ਿਚੱਕੜ
1 ਤਦ
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ਤੋਂ ਕਾਨਾ ਉੱਗੇਗਾ? ਕੀ, ਿਬਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਰਕੰਡਾ ਵਧੇਗਾ? 12 ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਵੱਿਢਆ ਵੀ ਨਾ ਿਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ
ਘਾਹ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਧਰਮੀ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 14 ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਠਿਹਰਦਾ ਹੈ। 15 ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ,ੇ ਪਰ ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ,
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜਹ੍ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ। 16 ਉਹ ਧੁੱਪ ਿਵੱਚ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਡਾਲੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 17 ਉਹ ਦੀਆਂ
ਜੜਹ੍ਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਿਵੱਚ ਿਲਪਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ
ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 18 ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਾਸ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 19 ਵੇਖ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ! ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਉਸੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣਗੇ।”
20 “ਵੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ
ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਥੰਮੇਗਾ। 21 ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। 22 ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ
ਿਲਬਾਸ ਪਿਹਨਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ!”
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ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਿਬਲਦਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਕਵੇਂ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 3 ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ,
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
4 ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤ ਬਲਵੰਤ ਹੈ, ਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਬਲ ਹੋਇਆ? 5 ਉਹ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, 6 ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਹਲਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਕੰਬ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। 7 ਜੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੜਹ੍ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ। 8 ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ
ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 9 ਜੋ ਸਪਿਤਖ, ਜੱਬਾਰ,
ਿਖੱਿਤਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। 10 ਜੋ
ਅਿਜਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਅਥਾਹ, ਅਚਰਜ਼ ਅਤੇ
ਅਣਿਗਣਤ ਹਨ। 11 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। 12 ਵੇਖੋ, ਜਦ ਉਹ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਹ ਨੂੰ
ਰੋਕੇਗਾ? ਕੌਣ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣਾ ੋਧ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਰਹਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ
ਝੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
14 “ਫੇਰ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 15 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਿਨਆਈਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 16 ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵੀ
ਿਦੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ
ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਸੁੱਟਦਾ,
ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਫੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ! 18 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ
ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ! 19 ਜੇ
ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ
ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? 20 ਜੇ ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਵੀ
ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਖਰਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ
ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੇਢਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ।
1 ਅੱਯੂਬ
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21 “ਮੈਂ ਖਰਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। 22 ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਖਰੇ ਅਤੇ ਖੋਟੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ! 23 ਜਦ ਲੋਕ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਕਰਨ ਅਚਾਨਕ ਮਰਨ ਲੱਗਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਨਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਉੱਤੇ ਠੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 24 ਜਦ
ਦੇਸ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ
ਕੌਣ ਹੈ?
25 “ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਭਿਲਆਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। 26 ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਿਜਵੇਂ ਬਾਜ਼ ਿਸ਼ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
27 ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਉਦਾਸੀ ਛੱਡ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ।
28 ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਾ ਠਿਹਰਾਵੇਂਗਾ। 29 ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਂਗਾ, ਫੇਰ
ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਿਵਅਰਥ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਾਂ? 30 ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਫ਼
ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼
ਕਰਾਂ, 31 ਤਦ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਡੋਬ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ
ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਿਘਣ ਕਰਨਗੇ।
32 “ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੀਏ। 33 ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, 34 ਜੋ ਉਸ
ਦੀ ਸੋਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੌਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦੇ।
35 ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਨਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”
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1 “ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ

ਖੋਲ
ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਲਾਂਗਾ! 2 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦਾ ਹੈਂ? 3 ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇ, ਜਦ ਿਕ
ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈਂ? 4 ਭਲਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਹ
ਧਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਤਰਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮਨੁੱਖ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ? 5 ਕੀ ਤੇਰੇ ਿਦਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਲ
ਬਲਵੰਤ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, 6 ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ
ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 7 ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
8 “ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸਰਿਜਆ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ
ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇਂਗਾ! 9 ਯਾਦ ਕਰ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਗੁੰਨੀ ਹੋਈ ਿਮੱਟੀ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ
ਮੋੜ ਦੇਵੇਂਗਾ? 10 ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਿਲਆ ਅਤੇ ਦਹੀਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਜਮਾਇਆ? 11 ਤੂੰ ਖਲ ਅਤੇ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ
ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋਿੜਆ। 12 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ
ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹਬਾਨੀ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ।
13 “ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ ਮੈਂ
ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਠਾਿਣਆ ਸੀ। 14 ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ
ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ
ਨਾ ਕਰੇਂਗਾ। 15 ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਡੁੱਿਬਆ
ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 16 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਚੁੱਕਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ
ਮੇਰਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਦਭੁੱਤ ਸਮਰੱਥਾ
ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈਂ! 17 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਗਵਾਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਨਾਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ!
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18 “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਉਂ ਿਲਆਂਦਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ
ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਦੀ। 19 ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ! 20 ਕੀ
ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਥੋੜਹ੍ੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਵਾਂ, 21 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਵਾਂ ਿਜੱਥੋਂ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਹਨੇ ਰੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ
ਸਾਯੇ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ , 22 ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਿਜਹਾ ਹਨੇ ਰਾ ਹੈ,
ਿਜੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਯਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇ ਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ!”

11
ਸੋਫ਼ਰ ਦਾ ਤਰਕ

ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦਾ ਵਧੀਕ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ? 2 ਕੀ ਬਕਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? 3 ਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਦ ਤੂੰ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ
ਨਾ ਕਰੇ? 4 ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ, ਮੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ। 5 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ, 6 ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਭੇਤ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇ! ਉਹ
ਤਾਂ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਬਹੁ-ਗੁਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
7 “ਕੀ ਤੂੰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੇਤ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਤੱਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ? 8 ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ
ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ?
9 ਉਸ ਦਾ ਨਾਪ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋਂ ਲੰ ਮਾ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੌੜਾ
ਹੈ।
10 “ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰ ਘ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ
ਲਵੇ, ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?
11 ਉਹ ਤਾਂ ਿਨਕੰਮੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਦੀ
ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। 12 ਜਦ ਜੰਗਲੀ ਗਧੇ ਦਾ
ਬੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੰਮੇ ਤਦ ਹੀ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ l
13 “ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਂ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇਂ, 14 ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਜੋ ਬਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰੇਂ, ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੱਸ,ੇ 15 ਤਦ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੇਦਾਗ਼ ਚੁੱਕੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਥਰ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰੇਂਗਾ।
16 ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਟ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰ ਘ ਗਏ ਪਾਣੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ, 17 ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜਵਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ, ਹਨੇ ਰਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਤੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੈਨੂੰ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵੇਖ ਕੇ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੇਟੇਂਗਾ। 19 ਜਦ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਪਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਡਰਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣਗੇ। 20 ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦਾ
ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਾ ਬਚੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਤਆਗਣਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਸ
ਹੋਵੇਗਾ!”
1 ਤਦ ਸੋਫ਼ਰ ਨਅਮਾਤੀ ਨੇ

12

ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਸੋਫ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ
ਲੋਕ ਹੋ, ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ!
3 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ?
4 “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਧਰਮੀ
ਅਤੇ ਖਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਗਆ ਹਾਂ। 5 ਦੁਖੀ
ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤੁੱਛ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ
1 ਤਦ
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ਿਤਲਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਲੁ ਟੇਿਰਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਭੜਕਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
7 “ਪਰੰਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, 8 ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ
ਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਸਖਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਵਰਣਨ ਕਰਨਗੀਆਂ! 9 ਇਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ,
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? 10 ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ
ਜੀਉਂਦੇ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ। 11 ਭਲਾ,
ਕੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਿਜਵੇਂ ਤਾਲੂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ
ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? 12 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਮੀ
ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਸਮਝ ਹੈ।
13 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ
ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੈ। 14 ਵੇਖ,ੋ ਜੋ ਉਹ ਢਾਹ ਸੁੱਟਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 15 ਵੇਖ,ੋ ਜਦ ਉਹ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ
ਉਲੱਦ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 16 ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੈ, ਧੋਖਾ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇ ਹਨ। 17 ਜੋ ਦਰਬਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਨੰ ਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਨਆਂਈਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। 18 ਉਹ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 19 ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ
ਨੰ ਗੇ ਪੈਰੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 20 ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਦਾ ਿਬਬੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 21 ਉਹ ਪਤਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰ
ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਕਮਰਬੰਦ ਿਢੱਲਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 22 ਉਹ
ਹਨੇ ਰੇ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ
ਦੇ ਸਾਯੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 23 ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 24 ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ
ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਭਟਕਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। 25 ਉਹ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਿਬਨਾਂ ਚਾਨਣ ਤੋਂ
ਟੋਹੰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਂਗੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ!”
1 ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ
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ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਸਮਿਝਆ ਹੈ। 2 ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 3 ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾਂ, 4 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਘੜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਿਨਕੰਮੇ ਵੈਦ ਹੋ! 5 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹੰਦੇ, ਤਾਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਠਿਹਰਦੇ! 6 ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣ,ੋ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓ। 7 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ
ਕੁਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਛਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਬੋਲੋਗੇ? 8 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੋਗ,ੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੋਗੇ? 9 ਭਲਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ,ੇ
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦਓਗੇ ਿਜਵੇਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ?
10 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁ ੱਕ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ
ਿਝੜਕੇਗਾ। 11 ਭਲਾ, ਉਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਭੈਅ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? 12 ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਖ਼ਾਕ ਦੀਆਂ
ਕਹਾਉਤਾਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੜਹ੍ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਹਨ!
13 ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫੇਰ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇ!
14 ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚੱਬਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂ? 15 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ
ਆਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਿਵਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। 16 ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
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ਕੋਈ ਕੁਧਰਮੀ ਉਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 17 ਿਧਆਨ ਲਗਾ
ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਵੇ।
18 ਹੁਣ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰਾਂਗਾ। 19 ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ
ਕਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਣ
ਿਤਆਗ ਿਦਆਂਗਾ।
20 ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਾ ਲੁ ਕਾਂਗਾ।
21 ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ , ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭੈਅ ਮੈਨੂੰ
ਨਾ ਡਰਾਵੇ। 22 ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ
ਬੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ! 23 ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪ ਿਕੰਨੇ
ਹਨ? ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ! 24 ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਿਕਉਂ
ਲੁ ਕਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਿਗਣਦਾ ਹੈਂ? 25 ਕੀ ਤੂੰ ਉੱਡਦੇ
ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇਂਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਂਗਾ? 26 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੁਆਨੀ
ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। 27 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਠ ਿਵੱਚ
ਠਕਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ!
28 ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹੰਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ
ਕੱਪੜੇ ਵਰਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨੇ ਖਾ ਿਲਆ ਹੋਵੇ!
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“ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਹ੍ੇ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 2 ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂੰ ਿਖੜਦਾ, ਫੇਰ
ਤੋਿੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗੂੰ ਢੱਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਠਿਹਰਦਾ
ਨਹੀਂ। 3 ਕੀ ਤੂੰ ਅਿਜਹੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈਂ? 4 ਕੌਣ ਅਸ਼ੁੱਧ ਿਵੱਚੋਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 5 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਨ ਠਿਹਰਾਏ
ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
6 ਉਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਹਟਾ ਲੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਾਮ ਕਰੇ,
ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ।
7 “ਰੁੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ, ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਕੱਿਟਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਫੇਰ ਫੁੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੂੰਬਲਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ। 8 ਭਾਵੇਂ
ਉਸ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟੁੰਡ
ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਗਲ਼ ਜਾਵੇ 9 ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਕੂੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਿਨੱਕਲਣਗੀਆਂ। 10 ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੱਿਬਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? 11 ਿਜਵੇਂ ਪਾਣੀ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਸੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
12 ਿਤਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਲੇ ਟਦਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਸ਼
ਟਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਗਣਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਏ
ਜਾਣਗੇ।
13 “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਧੋਲੋਕ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕਾ ਦੇਵ,ੇਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਪਾ
ਰੱਖੇਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ੋਧ ਨਾ ਹਟੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਵੇਲਾ ਠਿਹਰਾਵੇਂ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂ! 14 ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਫੇਰ
ਜੀਵੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿਹਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਡੀਕ
ਿਵੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। 15 ਤੂੰ ਪੁਕਾਰੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਹਵੇਂਗਾ।
16 ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਿਗਣਦਾ ਹੈਂ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਉੱਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? 17 ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਥੈਲੀ
ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਸੀਉਂਕੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
18 “ਪਰ ਪਰਬਤ ਿਡੱਗਦਾ-ਿਡੱਗਦਾ ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ
ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 19 ਪਾਣੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਘਸਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਹੜਹ੍ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ। 20 ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਪਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਦਾ ਿਚਹਰਾ
1
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ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ! 21 ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨਮਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ 22 ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ
ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ
ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

15

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ (15:1-21:34)
ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ
ਤਦ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਤੇਮਾਨੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਭਲਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ
ਹਵਾਈ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪੂਰਬ ਦੀ
ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰੇ? 3 ਕੀ ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰੇ, ਜਾਂ
ਅਿਵਰਥਾ ਬੋਲੇ? 4 ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਿਧਆਨ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ। 5 ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ
ਬਦੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਛਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ।
6 ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ
ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
7 “ਕੀ ਪਿਹਲਾ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਹੀ ਜੰਿਮਆ ਹੈਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੂੰ
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? 8 ਕੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ,
ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਰੱਿਖਆ ਹੈ? 9 ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀ ਿਕਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? 10 ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਧੌਿਲਆਂ ਵਾਲੇ ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। 11 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨਰਮੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਹਲਕੇ ਹਨ? 12 ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਖੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ
ਇਸ਼ਾਰੇ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 13 ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਬਕਦਾ ਹੈਂ?
14 “ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰੇ, ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ
ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰੇ? 15 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਵੀ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, 16 ਭਲਾ, ਫੇਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਜੋ
ਿਘਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਪੀਂਦਾ
ਹੈ?
17 “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਿਦਆਂਗਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਦਾ ਵਰਨਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 18 ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਨਾ ਛੁਪਾਇਆ,
19 ਉਹਨਾਂ ਇੱਕਿਲਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਲੰਿਘਆ, 20 ਦੁਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤੜਫ਼ਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜ਼ਾਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਿਗਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 21 ਭੈਅ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ
ਲੁ ਟੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 22 ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਉਹ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ
ਹੈ। 23 ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਾਿਰਆ-ਮਾਿਰਆ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲੇਗੀ? ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਨੇ ਰੇ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਹੀ
ਹੈ। 24 ਪੀੜ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਜੋ
ਯੁੱਧ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 25 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, 26 ਉਹ ਟੇਢੀ ਧੌਣ
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਨਕਦਾਰ ਢਾਲਾਂ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ
ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ।
27 “ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਜਮਾਈਆਂ ਹਨ, 28 ਉਹ
ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਿਜਹੜੇ ਖੰਡਰ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
29 ਉਹ ਧਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦਾ ਮਾਲ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਉਸ
ਦੀ ਉਪਜ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕੇਗੀ। 30 ਉਹ ਹਨੇ ਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਿਨੱਕਲੇਗਾ,
ਲਾਟਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 31 ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ
ਬਦਲਾ ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 32 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਹਰੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। 33 ਦਾਖ
ਦੀ ਕੱਚੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਝੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਫੁੱਲ
ਵਾਂਗੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ। 34 ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬਾਂਝ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮ
ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 35 ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਬਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਛਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

1

16
ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਮੈਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਤਸੱਲੀ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ! 3 ਕੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ
ਿਖਝ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਬਿਹਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 4 ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ,
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਿਜਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਗੱਲਾਂ ਘੜਹ੍ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਹਲਾ ਸਕਦਾ!
5 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਿਦੰਦਾ।
1 ਤਦ ਅੱਯੂਬ ਨੇ

6 “ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂ, ਤਾਂ
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ। 7 ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਰ-ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, 8 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਹੈ! ਮੇਰੀ ਦੁਰਬਲਤਾ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 9 ਉਹ ਦੇ ੋਧ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਿੜਆ ਅਤੇ ਸਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ
ਪੀਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 10 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਹਨ, ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ
ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 12 ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੂਰ-ਚਾਰ
ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਟਕਾ-ਪਟਕਾ ਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ, ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ!
13 ਉਹ ਦੇ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਿਲਓਂ ਘੇਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਮੇਰੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ
ਿਪੱਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ! 14 ਉਹ ਤੇੜਾਂ ਤੇ ਤੇੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਤੋੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ!
15 “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਤੱਪੜ ਨੂੰ ਿਸਉਂ ਿਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਿਸੰਗ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 16 ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਰੋਣ ਨਾਲ ਲਾਲ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਯਾ ਹੈ, 17 ਫੇਰ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੈ।
18 “ਹੇ ਧਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁ ਕਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਿਕਤੇ
ਨਾ ਰੁਕੇ! 19 ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖ,ੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਗਵਾਹ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। 20 ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, 21 ਕੀ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰੇ, ਿਜਵੇਂ ਆਦਮ
ਵੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
22 “ਿਕਉਂ ਜੋ ਥੋਿੜਹ੍ਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਹ
ਚਲਾ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਿਜੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗਾ।”

17
ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
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1 “ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਟੁੱਟ ਿਗਆ, ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਕਬਰ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। 2 ਿਨਸੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਉੱਤੇ ਿਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
3 “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ? 4 ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਮਨ ਸਮਝ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਬਲ ਨਾ
ਹੋਣ ਦੇਵੇਂਗਾ। 5 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
6 “ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਮਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ
ਉਹ ਹਾਂ ਿਜਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਥੁੱਕਦੇ ਹਨ। 7 ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਗ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪਰਛਾਵੇਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 8 ਨੇ ਕ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। 9 ਪਰ ਧਰਮੀ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਾ
ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
10 “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਤਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਾ ਲੱਭੇਗਾ। 11 ਮੇਰੇ ਿਜਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤਾਂ
ਬੀਤ ਗਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਲੋਚਾਂ ਿਮਟ
ਗਈਆਂ। 12 ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਦਨ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਖਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਚਾਨਣ ਹਨੇ ਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। 13 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂ ਿਕ
ਅਧੋਲੋਕ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ
ਿਵਛਾਵਾਂ, 14 ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੜਆਂਧ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ
ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਂ, 15 ਤਦ ਮੇਰੀ ਆਸ
ਫੇਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਸ ਵੇਖੇਗਾ? 16 ਉਹ ਅਧੋਲੋਕ ਦੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖ਼ਾਕ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ
ਪਾਵਾਂਗ।ੇ ”
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ਿਬਲਦਦ ਦਾ ਕਥਨ
ਤਦ ਿਬਲਦਦ ਸ਼ੂਹੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ
ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਫੰਦੇ ਲਾਓਗੇ? ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ
ਕਰਾਂਗ।ੇ 3 ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਜਹੇ ਿਗਣੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਠਿਹਰੇ ਹਾਂ? 4 ਤੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ੋਧ ਿਵੱਚ ਪਾੜਦਾ ਹੈਂ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਿਤਆਗੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ
ਚੱਟਾਨ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਖਸਕ ਜਾਵੇਗੀ?
5 “ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ
ਲਾਟ ਨਾ ਚਮਕੇਗੀ, 6 ਉਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਉਹ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਕਦਮ
ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ।
8 ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ ਫਸਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਫੰਦੇ
ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 9 ਕਿੜੱਕੀ ਉਹ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਦੀ, ਅਤੇ ਲੁ ਟੇਰੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਫ਼ਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ l 10 ਫੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਜਾਲ਼। 11 ਖੌਫ਼ ਆਲੇ ਦੁਆਿਲਓਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ
ਹੈ! 12 ਆਫ਼ਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਲਈ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। 13 ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ
ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਲਵੇਗਾ।
14 ਆਪਣੇ ਿਜਸ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਿਟਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ!
15 ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਉੱਤੇ ਗੰਧਕ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। 16 ਹੇਠ ਉਹ ਦੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ
ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਗੀਆਂ
17 ਉਹ ਦੀ ਯਾਦ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਿਮਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। 18 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਹੱਕ
ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਦੇਣਗੇ। 19 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਪੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ। 20 ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਿਦਨ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ
1
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ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਿਹਮ ਜਾਣਗੇ। 21 ਿਨਸੰਗ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ
ਵਸੇਬੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸ
ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
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ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਉੱਤਰ
1 ਤਦ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਤਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰੋਗ?ੇ 3 ਹੁਣ
ਦਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 4 ਮੰਨ ਲਓ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ
ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 5 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਡਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, 6 ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।”
7 ਵੇਖੋ ਮੈਂ “ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ੁਲਮ!” ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਿਨਆਂ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ! 8 ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲੰਘ
ਨਾ ਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਹਨੇ ਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 9 ਉਹ
ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਤਾਪ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦਾ ਮੁਕਟ
ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ। 10 ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਸੁੱਿਟਆ, ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਨਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਿਟਆ
ਹੈ। 11 ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ੋਧ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗਣ ਿਲਆ ਹੈ! 12 ਉਹ ਦੇ ਜੱਥੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
13 “ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਥੋਂ ਿਬਲਕੁਲ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। 14 ਮੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। 15 ਮੇਰੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਾ
ਿਗਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। 16 ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ
ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 17 ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਲਈ
ਿਘਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੈਥੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
18 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਿਮਹਣੇ
ਮਾਰਦੇ ਹਨ! 19 ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੂੜਹ੍ੇ ਿਮੱਤਰ ਮੈਥੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 20 ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ
ਮੇਰੀ ਖੱਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਿਚਆ ਹਾਂ!
21 “ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਤਰਸ ਖਾਓ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਹੈ! 22 ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਂਗੂੰ
ਿਕਉਂ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਪਏ ਹੋ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ?
23 “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ! ਕਾਸ਼ ਿਕ
ਉਹ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 24 ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਿਲਖਣ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਿਸੱਕੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਉੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ! 25 ਮੈਂ
ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ, 26 ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਮੜੀ
ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਪਾਵਾਂਗਾ। 27 ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ
ਵੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ - ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਕਵੇਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ!
28 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪਈਏ! ਤਾਂ ਵੀ
ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, 29 ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ
ਤੋਂ ਡਰੋ, ਿਕਉਂ ੋਧ ਦਾ ਫਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਦੰਡ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਿਨਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

20
ਸੋਫ਼ਰ ਦਾ ਤਰਕ
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1 ਤਦ ਸੋਫ਼ਰ ਨਅਮਾਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਮੇਰੀਆਂ
ਬੇਚੈਨ ਸੋਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 3 ਮੈਂ
ਉਹ ਿਝੜਕੀ ਸੁਣਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ
ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
4 “ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਦ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, 5 ਿਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰ ਦ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਹੈ? 6 ਜੇ ਉਹ ਦੀ ਉਿਚਆਈ
ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗੇ, 7 ਤਾਂ
ਵੀ ਉਹ ਧੂੜਹ੍ ਵਾਂਗੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ
ਆਖਣਗੇ, ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? 8 ਉਹ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਨਾ ਲੱਭੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। 9 ਿਜਹੜੀ
ਅੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, 10 ਉਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ
ਮੰਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦਾ ਮਾਲ-ਧਨ ਮੋੜਨਗੇ। 11 ਉਹ
ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰਲ ਜਾਵੇਗਾ।
12 “ਭਾਵੇਂ ਬੁਿਰਆਈ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਿਮੱਠੀ ਲੱਗ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾਵੇ, 13 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ
ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਿਵੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ,ੇ 14 ਤਾਂ ਵੀ
ਉਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15 ਉਹ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਿਨਗਲ
ਤਾਂ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਫਰ ਉਗਲੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਿਢੱਡ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। 16 ਉਹ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਿਵਸ ਚੂਸੇਗਾ, ਸੱਪ ਦਾ
ਡੰਗ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ! 17 ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਅਰਥਾਤ
ਸ਼ਿਹਦ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ । 18 ਉਹ ਆਪਣੀ
ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਆਪ ਉਸ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਨਗਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਏਗਾ, 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਿਲਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ
ਉਸਾਰੇ।
20 “ਿਕਉਂ ਜੋ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਨਾ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਭਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ
ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। 21 ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਿਨਗਲਣ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਨਾ
ਬਚੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। 22 ਉਹ
ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ
ਹਰੇਕ ਦੁਿਖਆਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। 23 ਜਦ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਘੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗਾ।
24 ਉਹ ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਧਣੁੱਖ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਵੰਨ ਸੁੱਟੇਗਾ, 25 ਉਹ ਉਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਖੱਚਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਨਕ
ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਤੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਭੈਅ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗਾ।
26 ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਣਸੁਲਗੀ
ਅੱਗ ਉਹ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਸ
ਨੂੰ ਵੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ! 27 ਅਕਾਸ਼ ਉਹ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਪਰਗਟ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 28 ਉਹ ਦੇ ਘਰ
ਦਾ ਮਾਲ ਰੁੜਹ੍ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵਗ
ਜਾਵੇਗਾ, 29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿਮਰਾਸ ਹੈ!”

21
ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਸੋਫ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ। 3 ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਿਹ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਠੱਠਾ ਕਿਰਓ!
1 ਤਦ ਅੱਯੂਬ ਨੇ
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4 “ਕੀ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਫੇਰ ਮੇਰਾ
ਆਤਮਾ ਬੇਚੈਨ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵ?ੇ 5 ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ
ਜਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖੋ। 6 ਜਦ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਲੈਂਦੀ
ਹੈ! 7 ਦੁਸ਼ਟ ਿਕਉਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ
ਮਾਲ-ਧਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 8 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਿਦੜਹ੍ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੈਅ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ
ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 10 ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਸਾਨ ਗੱਭਣ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਗਾਂਵਾਂ ਸੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਿਡੱਗਦਾ। 11 ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਨਆਣੇ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। 12 ਉਹ ਡੱਫ਼ ਤੇ ਬਰਬਤ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਬੀਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। 13 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਨ
ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਧੋਲੋਕ
ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! 14 ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ,
ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ! 15 ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਕੀ ਲਾਭ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ? 16 ਵੇਖ,ੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੈਥੋਂ
ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ।
17 “ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਿਬਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। 18 ਉਹ ਪੌਣ ਦੀ ਉਡਾਈ ਹੋਈ ਤੂੜੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 19 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਨੂੰ
ਦੇਵੇ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ। 20 ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ
ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ੋਧ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਪੀਵੇ। 21 ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ?
22 “ਕੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਿਚਆਂਉੱਿਚਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 23 ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ
ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੁੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ।
24 ਉਹ ਦੀਆਂ ਦੋਹਨੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਤਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 25 ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ।
26 ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
27 “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ
ਹੋ। 28 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਪਤਵੰਤੇ ਦਾ ਘਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਤੰਬੂ ਿਕੱਥੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਵੱਸਦੇ ਸਨ? 29 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰਾਹ
ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਪਿਹਚਾਣਦੇ ਹੋ, 30 ਭਈ ਬੁਿਰਆਰ ਤਾਂ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ
ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਰ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਿਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
31 ਕੌਣ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਹ ਦੇ
ਕੀਤੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ? 32 ਉਹ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 33 ਵਾਦੀ
ਦੇ ਡਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਣਿਗਣਤ
ਲੋਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਚਲੇ
ਜਾਣਗੇ।
34 “ਫੇਰ

ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਿਕਉਂ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?”
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ਤੀਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ (22:1-27:23)
ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ
ਫੇਰ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਤੇਮਾਨੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਕੀ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਿਸਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੋਗਾ ਹੈ। 3 ਤੇਰੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ
ਉਹ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
4 “ਕੀ ਤੇਰੇ ਡਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦਾ ਹੈ? 5 ਕੀ ਤੇਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ
ਤੇਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ? 6 ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬੇਵਜਹ੍ਾ ਗਿਹਣੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੰ ਿਗਆਂ ਦੇ
ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਲਏ ਹਨ। 7 ਤੂੰ ਥੱਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਿਪਲਾਇਆ, ਅਤੇ
ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 8 ਬਲਵੰਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਸ ਿਮਲ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੰਿਨਆ-ਪਰ੍ਮੰਿਨਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸ
ਿਗਆ। 9 ਤੂੰ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਿਦੱਤੀਆਂ। 10 ਇਸ ਲਈ ਫੰਦੇ ਤੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ! 11 ਕੀ ਤੂੰ
ਹਨੇ ਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜਹ੍ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ?
12 “ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ? ਤਾਿਰਆਂ
ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਵੇਖ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹਨ! 13 ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ
ਹੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਆਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ? 14 ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਾਂ ਉਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਿਫਰਦਾ
ਹੈ। 15 ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਰੱਖੇਂਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟ
ਮਨੁੱਖ ਚਲਦੇ ਸਨ? 16 ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ,
ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਿਰਆ ਨਾਲ ਰੁੜਹ੍ ਗਈ, 17 ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ! ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 18 ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ!
19 ਧਰਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦ,ੇ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਉਹ ਦੀ ਹਾਸੀ ਉਡਾਉਂਦੇ
ਹਨ, 20 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਮੱਟ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਨੂੰ ਭੱਖ ਿਲਆ!
21 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਿਹ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਰਿਹ, ਤਾਂ
ਤੇਰੀ ਭਿਲਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੁਣ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ। 23 ਜੇ ਤੂੰ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੇਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਦੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੂਰ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਿਣਆ ਰਹੇਂਗਾ, 24 ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ,
ਸਗੋਂ ਓਫੀਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਂ, 25 ਤਾਂ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਪ ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅਣਮੁੱਲ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
26 ਤਦ ਤੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਾਲ ਿਨਹਾਲ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇਂਗਾ। 27 ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਂਗਾ।
28 ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਤੇਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। 29 ਜਦ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ
ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ! ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੀਨ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। 30 ਜੋ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗਾ,
ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ।”
1
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ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਤਦ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਹੌਂਿਕਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੈ।
3 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਲੱਭਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ
1
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ਿਬਰਾਜਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ! 4 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ! 5 ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ,
ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ। 6 ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ
ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ। 7 ਉੱਥੇ ਨੇ ਕ ਜਨ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਿਵਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਨਆਈਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ।
8 “ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ, ਪਰ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਨਹੀਂ, 9 ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। 10 ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਜਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਅ ਲਵੇਂ ਤਦ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਨੱਕਲਾਂਗਾ। 11 ਮੇਰੇ
ਪੈਰ ਉਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਚਲੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਿਪਆ। 12 ਉਹ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ
ਹਿਟਆ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਦਆਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ
ਵਧੇਰੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ।
13 “ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਸੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 14 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ
ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਹਨ। 15 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੈਅ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਘਬਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਨੇ ਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ ਹੈ।”
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“ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਾਏ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? 2 ਲੋਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਜੜ ਨੂੰ
ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਹਨ। 3 ਉਹ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਗਧਾ
ਹੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਬਲ਼ਦ ਗਿਹਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
4 ਉਹ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮਸਕੀਨ
ਇਕੱਠੇ ਲੁ ੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 5 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਉਜਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਗਿਧਆਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭੋਜਣ ਪਦਾਰਥ ਭਾਲਣ ਲਈ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ।
ਮੈਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 6 ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ
ਚਾਰਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੁਹੰਦ
ਚੁਗਦੇ ਹਨ। 7 ਉਹ ਿਬਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨੰ ਗੇ ਹੀ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੰਡ ਿਵੱਚ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 8 ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ
ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਿਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਟਾਨ ਨਾਲ
ਿਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 9 ਉਹ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਗਿਹਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 10 ਸੋ ਉਹ ਿਬਨਾਂ
ਬਸਤਰ ਨੰ ਗੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਗਦੇ ਹਨ।
11 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਹੌਦਾਂ ਿਵੱਚ ਅੰਗੂਰ ਪੀੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਿਪਆਸੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ। 12 ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਜਾਨ
ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ!
13 “ਇਹ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਨਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
14 ਖ਼ੂਨੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਿਵਭਚਾਰੀ ਦੀ
ਅੱਖ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ!
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 16 ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਘਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਸੰਨ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਿਦਨੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ
1
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ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਯੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਯੇ ਦੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਿਮੱਤਰਤਾ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
18 “ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਰੁੜਹ੍ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਿਵਰਸਾ ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ
ਰਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। 19 ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਪਾਣੀਆਂ
ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। 20 ਕੁੱਖ ਉਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੀੜਾ ਉਹ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਖਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਦੀ ਰੁੱਖ
ਵਾਂਗੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 21 ਉਹ ਬਾਂਝ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਜਣਦੀ ਨਹੀਂ ਲੁ ੱਟ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 22 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਥਰ
ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ। 23 ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। 24 ਉਹ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ ਲਈ
ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਿਨਵਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਮੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਿਸੱਿਟਆਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ!
25 “ਜੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ?”

25
ਿਬਲਦਦ ਦਾ ਕਥਨ
ਤਦ ਿਬਲਦਦ ਸ਼ੂਹੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਰਾਜ ਅਤੇ
ਭੈਅ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਿਚਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3 ਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ?
4 ਫੇਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਕਵੇਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜੰਿਮਆ ਿਕਵੇਂ ਿਨਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 5 ਵੇਖ,
ਉਸ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਦ ਿਵੱਚ ਵੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ
ਿਨਰਮਲ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਦੇ। 6 ਫੇਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੀ
ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਰਮ ਹੀ ਹੈ?”
1

26
ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਫੇਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਤੂੰ ਿਨਰਬਲ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਲਹੀਣ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਬਚਾਇਆ!
3 ਤੂੰ ਬੁੱਧਹੀਣ ਨੂੰ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਖਰਾ ਿਗਆਨ
ਬਹੁਤ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ! 4 ਤੂੰ ਿਕਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਕਸ
ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ?
5 “ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਬਦੇ ਹਨ! 6 ਅਧੋਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰ ਗਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਨਰਕ ਬੇਪਰਦਾ ਹੈ। 7 ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ
ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ! 8 ਉਹ
ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟਾਂ ਿਵੱਚ ਬੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਟਦੇ। 9 ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਦਲ ਫੈਲਾ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 10 ਉਹ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ, ਚਾਨਣ
ਅਤੇ ਹਨੇ ਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠਿਹਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। 11 ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਿਹੱਲਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਝੜਕੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ! 12 ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ
ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਰਾਹਬ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। 13 ਉਹ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼-ਮੰਡਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਿਵੰਨ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ। 14 ਵੇਖ,ੋ ਇਹ
ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਹੌਲੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ! ਫੇਰ ਕੌਣ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਸਮਝ
ਸਕਦਾ ਹੈ?”
1
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ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਪਲਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਿਜਸ
ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕੀਤਾ! 3 ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਣ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, 4 ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਦੀ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇਗੀ! 5 ਇਹ ਮੈਥੋਂ
ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੱਕ
ਆਪਣੀ ਖਿਰਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। 6 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਕੜਾਈ
ਨਾਲ ਫਿੜਹ੍ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੈਨੂੰ
ਉਮਰ ਭਰ ਉਲਾਹਮਾ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।
7 “ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਵਾਂਗੂੰ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਬੁਿਰਆਰ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੋਵੇ। 8 ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਗਤੀਹੀਣ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵੇ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ
ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ
ਲੈ ਲਵੇ? 9 ਜਦ ਦੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੀ
ਦੁਹਾਈ ਸੁਣੇਗਾ? 10 ਕੀ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਮਗਨ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ?
11 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ,
ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਖੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੁ ਕਾਵਾਂਗਾ।
12 ਵੇਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ
ਿਨਕੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
13 “ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ
ਿਵਰਸਾ, ਜੋ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। 14 ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗੀ।
15 ਉਹ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ ਮਰ ਕੇ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਨਾ ਰੋਣਗੀਆਂ। 16 ਜੇ ਉਹ ਧੂੜ ਵਾਂਗੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ
ਢੇਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਸਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰੇ,
17 ਉਹ ਿਤਆਰ ਤਾਂ ਕਰਾਵੇਗਾ ਪਰ ਧਰਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਗੇ। 18 ਉਹ ਆਪਣਾ
ਘਰ ਮੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਰਾਖ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 19 ਉਹ ਧਨੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦਾ ਕੁਝ ਰਿਹੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 20 ਭੈਅ ਹੜਹ੍ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 21 ਪੂਰਬੀ
ਹਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 22 ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਬਨਾਂ
ਤਰਸ ਖਾਧੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਬਪਤਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨੱਠੇਗਾ।
23 ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੁੰਕਾਰਨਗੇ
ਿਕ ਉਹ ਆਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕੇਗਾ।”
1 ਅੱਯੂਬ ਨੇ

28
ਬੁੱਧ ਦੀ ਪਰ੍ਸੰਸਾ
1 ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਿਜੱਥੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਲੋਹਾ ਿਮੱਟੀ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਤਾਂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਮਨੁੱਖ ਹਨੇ ਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਯੇ ਿਵੱਚ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ
ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 ਉਹ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਟਕਦੇ ਅਤੇ
ਝੂਲਦੇ ਹਨ। 5 ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਹੇਠਲਾ
ਿਹੱਸਾ ਅੱਗ ਿਜਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੀਲਮ ਦਾ
ਥਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ੱਰੇ ਹਨ।
7 ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਬਾਜ਼ ਦੀ
ਅੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। 8 ਘਾਤਕ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਚਲੇ ਹਨ, ਨਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਲੰਿਘਆ ਹੈ।
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9 ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਕਮਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਉਲੱਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 10 ਉਹ ਚੱਟਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾਲੇ ਖੋਦਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਅੱਖ ਹਰੇਕ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। 11 ਉਹ
ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚੋਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਿਛਪੀ
ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
12 ਪਰ ਬੁੱਧ ਿਕੱਥੇ ਲੱਭੇ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਥਾਂ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? 13 ਮਨੁੱਖ
ਉਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। 14 ਡੂੰਿਘਆਈ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਹੈ” ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 15 ਉਹ
ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਈ
ਚਾਂਦੀ ਤੋਲੀਦੀ ਹੈ। 16 ਓਫੀਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਨੀਲਮ ਤੋਂ। 17 ਸੋਨਾ
ਅਤੇ ਕੱਚ ਉਹ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ
ਗਿਹਿਣਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 18 ਮੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬਲੌਰ ਦੀ ਉਸ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਲਣਾ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਹੈ। 19 ਇਥੋਿਪਆ ਅਰਥਾਤ ਕੂਸ਼ ਦਾ ਪੁਖਰਾਜ ਉਹ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ,
ਨਾ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
20 ਬੁੱਧ ਫੇਰ ਿਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਥਾਂ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?
21 ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਿਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। 22 ਿਵਨਾਸ਼ ਤੇ ਮੌਤ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ,
“ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਹੈ।” 23 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ
ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਥਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, 24 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹੋ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 25 ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਹਵਾ ਲਈ ਵਜ਼ਨ
ਠਿਹਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਨਾਲ ਿਮਿਣਆ, 26 ਜਦ ਉਹ
ਨੇ ਮੀਂਹ ਲਈ ਿਬਧੀ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਗਰਜਦੀ ਿਬਜਲੀ ਲਈ ਰਾਹ
ਠਿਹਰਾਇਆ, 27 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਦੱਿਸਆ, ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਖ਼ੋਿਜਆ, 28 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਭੈਅ, ਉਹੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦੀ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ!”
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ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਥਨ
ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਜਹੇ ਹੁੰਦ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, 3 ਜਦ ਉਹ ਦਾ ਦੀਵਾ ਮੇਰੇ
ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 4 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਮੱਤਰਤਾ ਮੇਰੇ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ, 5 ਜਦ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ
ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨ, 6 ਤਦ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦ,ੇ
ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਾਉਂਦੀ ਸੀ।
7 “ਜਦ ਮੈਂ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀ ਚੌਂਕੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, 8 ਤਦ ਜੁਆਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਿਪੱਛੇ
ਹਟ ਜਾਂਦ,ੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 9 ਹਾਕਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ
ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 10 ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗ
ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 11 ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਦ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਸੀ,
12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ,
ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। 13 ਨਾਸ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ
ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। 14 ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ
ਿਲਬਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਚੋਗੇ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਿਜਹਾ ਸੀ, 15 ਮੈਂ
ਅੰਿਨਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੰਗਿੜਆਂ ਲਈ ਪੈਰ ਠਿਹਰਦਾ ਸੀ,
16 ਮੈਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਲਈ ਿਪਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਵਾਿਕਫ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ
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ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ 17 ਮੈਂ ਬੁਿਰਆਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
18 “ਤਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣਾਂ ਿਜੰਨੇ ਅਣਿਗਣਤ
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਿਵੱਚ ਮਰਾਂਗਾ। 19 ਮੇਰੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ ਪਾਣੀ
ਤੱਕ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਮੇਰੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਭਰ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 20 ਮੇਰਾ ਪਰਤਾਪ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਧਣੁੱਖ
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ।
21 “ਲੋ ਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਸਲਾਹ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 22 ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਫੇਰ
ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਵਰਦੀਆਂ ਸਨ। 23 ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਵਰਖਾ ਦੀ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਆਖਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ 24 ਜਦ ਉਹ
ਬੇਆਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪਰ੍ਸੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਮੁੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸੀ। 25 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ
ਚੁਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਵੱਸਦਾ
ਿਜਵੇਂ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜਾ ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ।”
1 ਪਰ
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ਹੁਣ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ,
ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਕੁੱਿਤਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ! 2 ਭਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ
ਬਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲਾਭ ਿਦੰਦਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵੀ ਨਾਸ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ? 3 ਥੁੜ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਿਲੱਸੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ,
ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਉਜਾੜ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਧੁੰਦ
ਹੈ। 4 ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਨਮਕੀਨ ਸਾਗ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਝਾਊ
ਦੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। 5 ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਗਏ,
ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਚੱਲਾਉਂਦੇ ਿਜਵੇਂ ਚੋਰ ਉੱਤੇ! 6 ਿਭਆਨਕ
ਘਾਟੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਮੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ। 7 ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹੀਂਗਦੇ ਹਨ, ਕੰਿਡਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹ
ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 8 ਉਹ ਮੂਰਖ ਦੀ ਅੰਸ, ਸਗੋਂ ਬੇਨਾਮਾਂ ਦੀ
ਅੰਸ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।
9 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਿਮਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ! 10 ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਿਘਣ ਖਾਂਦ,ੇ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦ,ੇ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਥੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 11 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਹੀਣ ਅਤੇ ਤੁੱਛ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇ-ਲਗ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ! 12 ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜ਼ਾਰੂ ਲੋਕ
ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸਰਕਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 13 ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ!
14 ਉਹ ਿਜਵੇਂ ਚੌੜੇ ਛੇਕ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 15 ਭੈਅ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਪੈਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਪਤ
ਿਜਵੇਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂੰ
ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
16 ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਨੂੰ
ਫੜਹ੍ਦੇ ਹਨ। 17 ਰਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਚੱਥਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। 18 ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਗਲਮੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਜਕੜਦੀ ਹੈ। 19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਖ਼ਾਕ ਤੇ ਰਾਖ਼ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ!
20 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਮੈਂ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਹੈਂ। 21 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ
ਹੈਂ! 22 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਵਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨਾ
ਿਵੱਚ ਘੋਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ, 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚਾਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਲਈ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
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24 ਭਲਾ, ਤਬਾਹੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਦੁਹਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ? 25 ਕੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀਏ ਦੇ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਸੀ? 26 ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਭਿਲਆਈ ਨੂੰ ਤੱਿਕਆ ਤਦ ਬੁਿਰਆਈ ਆਈ,
ਜਦ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਉਡੀਿਕਆ ਤਦ ਹਨੇ ਰਾ ਛਾ ਿਗਆ, 27 ਮੇਰੀਆਂ
ਆਂਦਰਾਂ ਉੱਬਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੁਰੇ
ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਾਏ ਹਨ! 28 ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਿਗਆ ਪਰ
ਧੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੁਹਾਈ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ! 29 ਮੈਂ ਿਗੱਦੜਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋ
ਿਗਆ ਹਾਂ, 30 ਮੇਰੀ ਖੱਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਿਡੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਪ ਨਾਲ ਜਲਦੀਆਂ ਹਨ! 31 ਸੋ ਮੇਰੀ ਬਰਬਤ
ਰੋਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੰਸਰੀ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਲਈ ਹੈ।

31

1 “ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਉੱਤੇ

ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਅੱਖ ਮਟਕਾਵਾਂ? 2 ਿਕਹੜਾ ਭਾਗ ਉੱਪਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ,
ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਿਮਰਾਸ ਉਿਚਆਈ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
3 ਕੀ ਇਹ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਬਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਨਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ? 4 ਕੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਿਗਣਦਾ?
5 “ਜੇ ਮੈਂ ਿਵਅਰਥ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ ਹੋਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਧੋਖੇ ਵੱਲ
ਦੌਿੜਆ ਹੋਵ,ੇ - 6 (ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਤੁਲਾ ਉੱਤੇ ਤੋਲੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੇਰੀ ਖਿਰਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣੇ) 7 ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਿਲਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ
ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਵ,ੇ 8 ਤਦ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂ ਪਰ ਦੂਜਾ ਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ!
9 “ਜੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮੋਿਹਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, 10 ਤਦ ਮੇਰੀ
ਪਤਨੀ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪੀਹੇ, ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨ!
11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਤ ਬੁਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਦੀ ਹੁੰਦੀ! 12 ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸੜਨ
ਤੱਕ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਜੜਹ੍ਾਂ ਤੋਂ ਸਾੜ ਿਦੰਦੀ
ਹੈ!
13 “ਜਦ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਜਾਂ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਿਰਆ ਹੋਵ,ੇ 14 ਤਾਂ ਜਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਠੇ ਤਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਲਵੇ ਤਦ
ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ? 15 ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ
ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਭ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਚਆ?
16 “ਜੇ ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ
ਿਵਧਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, 17 ਜਾਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਕੀ ਇਕੱਿਲਆਂ ਹੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਨੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, - 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਪਿਲਆ ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਿਵਧਵਾ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 19 ਜੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਰਦੇ, ਜਾਂ
ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਓੜਨੇ ਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇ, 20 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਦੱਤੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਦ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, 21 ਜੇ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਯਤੀਮ ਉੱਤੇ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਮੈਂ ਫਾਟਕ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, 22 ਤਦ ਮੇਰਾ ਮੌਰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਿਡੱਗ
ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਜੋੜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ! 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਿਬਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
24 “ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਆਿਖਆ ਹੁੰਦਾ
ਿਕ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, - 25 ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਿਕ
ਮੇਰਾ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਮਾਇਆ! - 26 ਜੇ ਮੈਂ
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ
ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 27 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਚੁੱਪਕੇ ਮੋਿਹਤ ਹੋ ਿਗਆ
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ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਿਲਆ
ਹੁੰਦਾ, 28 ਤਦ ਇਹ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜੋਗ ਬਦੀ ਹੁੰਦੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਹੁੰਦਾ।
29 “ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਸ ਤੋਂ ਅਨੰ ਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦ
ਮੁਸੀਬਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੁੰਦੀ, 30 (ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਜਾਨ
ਮੰਗਾਂ) 31 ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਿਖਆ
ਹੋਵੇ, ਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਨਾ ਰੱਿਜਆ ਹੋਵੇ?
32 (ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਨਾ ਪਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀ ਲਈ ਖੋਲਦਾ ਸੀ) - 33 ਜੇ ਮੈਂ ਆਦਮ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣਾ
ਅਪਰਾਧ ਲੁ ਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਿਵੱਚ
ਲੁ ਕਾਈ ਹੋਵੇ, 34 ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਡਰਾਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਚੁੱਪ
ਵੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ,
35 “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ! ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ! ਕਾਸ਼
ਿਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ-ਨਾਮੇ ਦੀ ਿਲਖਤ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ! 36 ਿਨਸੰਗ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਬੰਨਦਾ, 37 ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਿਦੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਿਜਵੇਂ
ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅੱਗੇ।
38 “ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਸਆੜ ਇਕੱਠੇ ਰੋਏ ਹੋਣ, 39 ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ
ਿਬਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਿਦੱਤੇ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ
ਹੋਵੇ, 40 ਤਦ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਝਾੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ
ਉੱਗੇ।” ਅੱਯੂਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।

32
ਅਲੀਹੂ ਦਾ ਤਰਕ (32:1-37:24)
1 ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਸੀ 2 ਫੇਰ ਬਰਕਏਲ
ਬੂਜ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਹੂ ਜੋ ਰਾਮ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ੋਧ
ਭੜਿਕਆ। ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਅੱਯੂਬ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੜਿਕਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰਾਇਆ ਨਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ , 3 ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਉਹ ਦੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਮੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭੜਿਕਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਯੂਬ
ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ। 4 ਅਲੀਹੂ ਅੱਯੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਠਿਹਿਰਆ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। 5 ਜਦ
ਅਲੀਹੂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦਾ, ਤਦ ਉਸ ਦਾ ੋਧ ਭੜਕ ਿਗਆ।
6 ਤਦ ਬਰਕਏਲ ਬੂਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਹੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਅਜੇ ਜੁਆਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ
ਸੀ। 7 ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੁੱਧ ਿਸਖਾਉਣ, 8 ਪਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 9 ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ
ਿਸਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ।ੇ
10 “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ
ਦੱਸਾਂਗਾ। 11 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਠਿਹਿਰਆ
ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ! 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ,
ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ। 13 ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਾ ਸਮਝੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁੱਧ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ
ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਮਨੁੱਖ, 14 ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੇਰੇ
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ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ
ਉੱਤਰ ਿਦਆਂਗਾ।
15 “ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 16 ਕੀ ਮੈਂ ਠਿਹਿਰਆ ਰਹਾਂ ਜਦ ਿਕ ਉਹ
ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦ?ੇ
17 ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ
ਦੱਸਾਂਗਾ। 18 ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਅੰਦਰਲਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 19 ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ
ਮੈਅ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਉਹ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 20 ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਵੇ,
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਿਦਆਂਗਾ। 21 ਮੈਂ ਕਦੀ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਪਲੂ ਸੀ
ਕਰਾਂਗਾ, 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ
ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ।”
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“ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਅੱਯੂਬ, ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾ! 2 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਿਲਆ ਹੈ,
ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, 3 ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ
ਿਸਿਧਆਈ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ
ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ। 4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸਰਿਜਆ, ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ। 5 ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈਂ ਤਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾ!
6 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਇੱਕ
ਢੇਲੇ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 7 ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
8 “ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੇ
ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, 9 ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਨਰਅਪਰਾਧ
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਕ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ। 10 ਪਰ ਵੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਿਗਣਦਾ ਹੈ। 11 ਉਹ ਮੇਰੇ
ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਠ ਿਵੱਚ ਠਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
12 “ਪਰ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ
ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 13 ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਉਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਝਗੜਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦਾ! 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰ
ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। 15 ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਰਾਤ
ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਭਾਰੀ ਨੀਂਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, 16 ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
17 ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। 18 ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਟੋਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ।
19 “ਜਦ ਿਕਸੇ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ
ਦਰਦ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਝੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਣ-ਬਣ ਨਾਲ ਵੀ। 20 ਉਹ ਦਾ ਪਰ੍ਾਣ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 21 ਉਸ ਦਾ
ਮਾਸ ਅਿਜਹਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਵਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਿਦੰਦੀਆਂ ਿਨੱਕਲ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ! 22 ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਕਬਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਪਰ੍ਾਣ ਮੌਤ ਿਲਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 23 ਹੁਣ
ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। 24 ਤਦ ਉਹ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ,
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। 25 ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਬਾਲਕ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਆ-ਭਿਰਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਿਦਨ
ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ। 26 ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
1
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ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਫੇਰ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। 27 ਉਹ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, - ਮੈਂ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਸੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲੱਦ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਥੋਂ
ਨਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। 28 ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਚਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਣ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ!
29 “ਵੇਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਵਾਰ
ਸਗੋਂ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 30 ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੋਂ
ਬਚਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇ।
31 “ਹੇ ਅੱਯੂਬ, ਿਧਆਨ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਤੇ ਮੈਂ
ਬੋਲਾਂਗਾ। 32 ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਬੋਲ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 33 ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ
ਸੁਣ, ਚੁੱਪ ਵੱਟ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ।”

34
ਅਲੀਹੂ ਦਾ ਬਚਨ
ਅਲੀਹੂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, 2 “ਹੇ ਬੁੱਧਵਾਨ! ਮੇਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਹੇ ਿਗਆਨ ਵਾਿਲਓ! ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਓ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਕੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਜੀਭ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ । 4 ਜੋ
ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈਏ।
5 “ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਿਗਆ ਹੈ। 6 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ
ਹਾਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਠਿਹਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਵੀ
ਮੇਰਾ ਫੱਟ ਅਸਾਧ ਹੈ। 7 ਅੱਯੂਬ ਵਰਗਾ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਠੱਿਠਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, 8 ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਿਫਰਦਾ ਹੈ? 9 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮਗਨ ਰਹੇ!
10 “ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ! ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਕਰੇ, ਨਾਲੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ ਿਕ ਉਹ
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੇ! 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ
ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਨਾ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪੁੱਠੇ
ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 13 ਿਕਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਖ਼ਿਤਆਰ
ਿਦੱਤਾ, ਿਕਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ? 14 ਜੇ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫੇਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ, 15 ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ
ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਿਫਰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰਲ
ਜਾਵੇਗਾ।
16 “ਜੇ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਮੇਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲਾ! 17 ਕੀ ਿਜਹੜਾ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ
ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਖਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਂਗਾ? 18 ਭਲਾ,
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਿਨਕੰਮਾ ਹੈਂ! ਜਾਂ ਪਤਵੰਤ ਨੂੰ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ? 19 ਿਜਹੜਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ
ਧਨੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਨ! 20 ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰ
ਜਾਂਦ,ੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਿਹਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ
ਿਬਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
21 “ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ
ਲੱਗੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
22 ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਹਨੇ ਰਾ ਜਾਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰਾ ਨਹੀਂ, ਿਜੱਥੇ ਕੁਕਰਮੀ
ਲੁ ੱਕ ਜਾਣ, 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵੇਲਾ
ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਿਨਆਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। 24 ਉਹ
ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਦੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
1 ਤਦ
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ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਲੱਦ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਭੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 26 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ
ਵੇਖਿਦਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, 27 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਿਫਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਰਾਹ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 28 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ
ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਉਸ ਨੇ
ਸੁਣੀ। 29 ਜਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਪਵੇਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਕੌਮ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ
ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 30 ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜ ਨਾ
ਕਰੇ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸਾਵੇ।
31 “ਭਲਾ, ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਦੰਡ ਝੱਲ
ਿਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ? 32 ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਤੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਫਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਂਗਾ? 33 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਿਛਆ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇ
ਜਦ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਿਫਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ
ਦੀ ਚੋਣ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਮੈਂ, ਸੋ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਦੇ!
34 “ਿਗਆਨਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ
ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਣਗੇ, 35 ਅੱਯੂਬ ਿਬਨਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਬੋਲ ਿਗਆਨ ਰਿਹਤ ਹੈ! 36 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਅੱਯੂਬ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਰਤਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ! 37 ਉਹ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

35
ਅਲੀਹੂ ਦਾ ਬਚਨ
1 ਫੇਰ ਅਲੀਹੂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਹ ਆਿਖਆ, 2 “ਭਲਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ?
3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
4 “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ।
5 ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ! 6 ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 7 ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਕੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ
ਹੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? 8 ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਤੇਰੇ ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਲਈ।
9 “ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਿਚੱਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ
ਦੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 10 ਪਰ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਰਾਤ
ਨੂੰ ਵੀ ਗੀਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ? 11 ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਬੁੱਧ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? 12 ਉੱਥੇ ਉਹ
ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਇਹ ਬੁਿਰਆਰ
ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਅਰਥ
ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 14 ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਹੈ! 15 ਪਰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਦੰਡ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਿਚੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, 16 ਇਸੇ
ਕਾਰਨ ਅੱਯੂਬ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਬਨਾਂ ਸਮਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
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ਫੇਰ ਆਿਖਆ, 2 “ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਠਿਹਰ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ
1 ਅਤੇ ਅਲੀਹੂ ਨੇ
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ਆਖਣੀਆਂ ਹਨ। 3 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਗਆਨ ਦੂਰੋਂ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ, 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਿਗਆਨਵਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਹੈ।
5 “ਵੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ,
ਉਹ ਬਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ। 6 ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 7 ਉਹ
ਧਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ, ਪਰ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਿਬਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
8 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀਆਂ
ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਜਾਣ, 9 ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਰਤੂਤਾਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਘਮੰਡੀ ਹਨ। 10 ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਮੁੜੋ! 11 ਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਭਿਲਆਈ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। 12 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਨਾ ਸੁਣਨ, ਤਦ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਮਰਨਗੇ!
13 “ਪਰ ਉਹ ਿਦਲੋਂ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ੋਧ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦ।ੇ
14 ਉਹ ਜੁਆਨੀ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਰਖਗਾਮੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਉਹ ਦੁਿਖਆਰੇ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ
ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 16 ਹਾਂ, ਉਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਿਜਹੇ
ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼
ਉੱਤੇ ਿਚਕਨਾ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ। 17 ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਯੋਗ
ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਹ੍ਦੇ ਹਨ।
18 ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਿਕਤੇ ਕਿਹਰ ਤੈਨੂੰ ਠੱਠੇ ਲਈ ਪਰੇਰੇ, ਨਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦਾ
ਵਾਧਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਵੇ! 19 ਭਲਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਜ਼ੋਰ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਵੇਂ? 20 ਉਸ ਰਾਤ ਲਈ
ਨਾ ਲੋਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 21 ਚੌਕਸ
ਰਿਹ, ਬੁਿਰਆਈ ਵੱਲ ਨਾ ਿਫਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਸੇ
ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।
22 “ਵੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਤੁੱਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? 23 ਿਕਸ
ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਿਹ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? 24 ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨਾ
ਯਾਦ ਰੱਖ, ਿਜਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ ਮਨੁੱਖ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 25 ਸਾਰੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। 26 ਵੇਖ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਵਿਰਹਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
27 “ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਉਹ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਬਣ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਹਨ, 28 ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲ
ਡੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਹਨ।
29 ਭਲਾ, ਕੋਈ ਘਟਾਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੰਡਪ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ
ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? 30 ਵੇਖ, ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। 31 ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਫ਼ਰੀ
ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 32 ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗੇ। 33 ਉਹ
ਦੀ ਕੜਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉਹ
ਦੀ ਚੜਹ੍ਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।”
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“ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਛਲਦਾ ਹੈ। 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੱਜਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ , ਅਤੇ
1
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ਉਹ ਗੂੰਜ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ!ੋ 3 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਬਜਲੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਤੱਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। 4 ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਜਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੜਹ੍ਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ
ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਬਜਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਮਕਦੀਆਂ
ਹਨ!” 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਦਭੁੱਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ।
6 ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ!” ਨਾਲੇ
ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 7 ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ
ਰੋਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣਨ। 8 ਤਦ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਖੁੰਧਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਘੁਰਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। 9 ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਖਲਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਾ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌੜੇ
ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 11 ਹਾਂ, ਉਹ ਘਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਲੱਦਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਉਹ
ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ, ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵ,ੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
13 ਭਾਵੇਂ ਤਾੜਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਲਈ,
ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
14 “ਹੇ ਅੱਯੂਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ ਅਤੇ ਸੁਣ ਲੈ , ਚੁੱਪ-ਚਾਪ
ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਚੰਿਭਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚ! 15 ਕੀ
ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਿਬਜਲੀ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? 16 ਕੀ ਤੂੰ ਬੱਦਲਾਂ
ਦਾ ਤੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ,
ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? 17 ਤੂੰ ਿਜਸ ਦੇ ਬਸਤਰ ਗਰਮ ਹਨ, ਜਦ ਿਕ ਦੱਖਣੀ
ਹਵਾ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 18 ਭਲਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼
ਮੰਡਲ ਤਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਢਾਲ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਨੱਗਰ ਹੈ?
19 “ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇ ਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 20 ਭਲਾ,
ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਕਦੀ ਚਾਹੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂ? 21 ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ
ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਬੱਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦਾ
ਹੈ, ਜਦ ਹਵਾ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 22 ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ
ਸੁਿਨਹਰੀ ਝਲਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭੈਅ ਯੋਗ ਤੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾਮਾਨ
ਹੈ! 23 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਭੇਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ
ਬਹੁਤਾਇਤ ਨੂੰ ਿਨਰਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ! 24 ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ
ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, 2 “ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਗਆਨਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ
ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? 3 ਪੁਰਖ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਰ
ਕੱਸ ਲੈ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ!”
4 “ਜਦ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਸੀ? ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ! 5 ਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਪ ਠਿਹਰਾਇਆ,
ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਜਾਂ ਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੀਬ
ਿਖੱਚੀ? 6 ਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਿਕਸ
ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਧਿਰਆ, 7 ਜਦ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ
ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ
ਸਨ?”
1 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

ਅੱਯੂਬ 38:41
8 “ਜਾਂ ਿਕਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ,
ਜਦ ਉਹ ਕੁੱਖੋਂ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਿਲਆ? 9 ਜਦ ਮੈਂ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾ
ਿਲਬਾਸ ਪਿਹਨਾਇਆ, ਅਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਿਦੱਤਾ,
10 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਠਿਹਰਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਰਲ ਤੇ ਕਵਾੜ
ਲਾਏ? 11 ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਐਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਈਂ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀਂ,
ਅਤੇ ਐਥੇ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਰੁੱਕ ਜਾਣ!”
12 “ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਜਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਥਾਂ ਿਸਖਾਇਆ, 13 ਭਈ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਝਾੜੇ
ਜਾਣ? 14 ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਚੀਕਣੀ ਿਮੱਟੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠ,
ਤਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਣੋ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ,
15 ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਰੋਕ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
16 “ਕੀ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਵਿੜਆ, ਜਾਂ ਡੂੰਿਘਆਈ ਦੇ
ਗੁੱਝੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ ਹੈਂ? 17 ਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਘੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ?
18 ਕੀ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੂੰ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ!”
19 “ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਿਕੱਧਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਨੇ ਰੇ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ? 20 ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ। 21 ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਿਮਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ!”
22 “ਕੀ ਤੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਗਿੜਆਂ ਦੇ
ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, 23 ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਲੜਾਈ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ? 24 ਚਾਨਣ ਦੀ
ਵੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਿਕਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਵੇਂ ਿਖਲਾਰੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 25 ਿਕਸ ਨੇ ਹੜਹ੍ਾਂ ਲਈ ਨਾਲੀ ਪੁੱਟੀ, ਜਾਂ ਕੜਕਣ ਵਾਲੀ
ਿਬਜਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ, 26 ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਾਵੇ, ਉਜਾੜ ਉੱਤੇ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, 27 ਭਈ
ਉਜੜੇ ਅਤੇ ਸੁੰਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਉਗਾਵੇ? 28 ਕੀ
ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਿਕਸ ਤੋਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹਨ?
29 ਿਕਸ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ, ਜਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੱਕਰ ਿਕਸ ਤੋਂ
ਜੰਿਮਆ? 30 ਪਾਣੀ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂੰ ਜੰਮ ਜਾਂਦ,ੇ ਅਤੇ ਡੂੰਿਘਆਈ ਦੀ
ਤਿਹ ਉੱਤੇ ਜਮਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
31 “ਕੀ ਤੂੰ ਕੱਚਪਿਚਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਪਿਤਖ
ਦੇ ਰੱਿਸਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈਂ? 32 ਕੀ ਤੂੰ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਬਦਲ
ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਭਾਲੂ ਦੀ ਉਹ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈਂ? 33 ਕੀ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? ਕੀ
ਤੂੰ ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ?”
34 ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ,
ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਜ ਲਵੇ? 35 ਕੀ ਤੂੰ ਿਬਜਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲ
ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ, “ਅਸੀਂ
ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ?” 36 ਿਵਵੇਕ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧੀ ਿਕਸ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਿਕਸ ਨੇ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ? 37 ਕੌਣ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਿਗਣ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 38 ਜਦ ਧੂੜ
ਿਮਲ ਕੇ ਘਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਲੇ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
39 “ਕੀ ਤੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ
ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, 40 ਜਦ ਉਹ
ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੰਧਰਾਂ ਿਵੱਚ ਦਬਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਛਿਹ
ਲਾ ਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ? 41 ਕੌਣ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦਾ ਚੋਗਾ ਿਤਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਚੱਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਚੋਗੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਉੱਡਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ?”

ਅੱਯੂਬ 39:1
1 “ਕੀ
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ਤੂੰ ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ
ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ? 2 ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਿਜਹੜੇ
ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਗਣ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦ
ਉਹ ਸੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? 3 ਉਹ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਬੱਚੇ ਜਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦ,ੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਪਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਿਨੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
5 “ਿਕਸ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਿਡਆ, ਜਾਂ ਿਕਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਬੰਧਨ ਖੋਲੇ, 6 ਉਸ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਖ਼ਾਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ? 7 ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਉੱਤੇ
ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। 8 ਉਹ ਆਪਣੇ
ਚਰਾਂਦ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰੀ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
9 “ਕੀ ਜੰਗਲੀ ਸਾਨ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਖੁਰਲੀ ਉੱਤੇ
ਰਾਤ ਕੱਟੇਗਾ? 10 ਕੀ ਤੂੰ ਜੰਗਲੀ ਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਿਸਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਵਾਹੁਣ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ? ਜਾਂ ਉਹ ਘਾਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰੇਗਾ? 11 ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਛੱਡੇਂਗਾ? 12 ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅਨਾਜ
ਿਖੱਚ ਕੇ ਘਰ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ?
13 “ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ
ਉਹ ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਪਰ ਦਯਾ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ? 14 ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਆਂਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਗਰਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, 15 ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋੜੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
16 ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਕਾਰਥ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੇਿਚੰਤ ਹੈ, 17 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਹੀਣ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ
ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। 18 ਜਦ ਉਹ ਨੱਠਣ ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ!
19 “ਭਲਾ, ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ? ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ
ਝੂਲਦੀ ਹੋਈ ਅਯਾਲ ਪੁਆਈ? 20 ਕੀ ਿਟੱਡੀ ਵਾਂਗੂੰ ਟੱਪਣ ਦਾ ਬਲ
ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਦੇ ਫੁਰਾਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਿਭਆਨਕ ਹੈ! 21 ਉਹ
ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਟਾਪ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਹਿਥਆਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ। 22 ਉਹ ਡਰ
ਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ
ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ! 23 ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕਸ਼ ਖੜਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਮਕਦਾ
ਹੋਇਆ ਬਰਛਾ ਤੇ ਸਾਂਗ ਵੀ। 24 ਉਹ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਹਰ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ
ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ
ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ। 25 ਜਦ ਤੁਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਹਣਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਜ ਅਤੇ ਲਲਕਾਰ
ਨੂੰ ਵੀ!
26 “ਕੀ ਬਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ
ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? 27 ਕੀ ਉਕਾਬ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ
ਉੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਿਚਆਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਵੇ?
28 ਉਹ ਿਟੱਲੇ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਟੱਲੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 29 ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਣ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੂਰੋਂ ਤਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 30 ਉਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਹੂ ਚੂਸਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੱਢੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
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ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, 2 “ਕੀ ਝਗੜਾਲੂ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜੇ? ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬਿਹਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇਵ!ੇ
1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਉੱਤਰ

ਅੱਯੂਬ 41:11
3 “ਤਦ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ 4 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਿਨਕੰਮਾ
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। 5 ਇੱਕ
ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਚੁੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਆਖਾਂਗਾ!

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
“ਅੱਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ, 7 ਪੁਰਖ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲੈ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਵਾਲ
ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ!
8 “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਂਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰੇਂ? 9 ਕੀ ਤੇਰਾ ਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵਰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈਂ?।
10 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਤੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸਜਾ, ਅਤੇ ਆਦਰ
ਅਤੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਲੈ! 11 ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਹੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾ ਦੇ,
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਕਰ, - 12 ਹਰੇਕ ਹੰਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮੱਧ
ਸੁੱਟ! 13 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕਾ ਦੇ, ਓਹਲੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਦੇ, 14 ਤਦ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਿਕ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ
ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ!
15 “ਜ਼ਰਾ ਦਿਰਆਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਵਾਂਗੂੰ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 16 ਵੇਖ, ਉਹ ਦਾ
ਬਲ ਉਹ ਦੀ ਕਮਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਦੇ ਿਢੱਡ ਦੇ
ਪੱਿਠਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ! 17 ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਿਦਆਰ ਵਾਂਗੂੰ ਿਹਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਿਮਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ। 18 ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ
ਦੇ ਅੰਗ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ। 19 ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ
ਅਰੰਭ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ
ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ! 20 ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ,
ਿਜੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। 21 ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਹੇਠ
ਅਤੇ ਕਾਿਨਆਂ ਤੇ ਖੋਿਭਆਂ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਲੇਟਦਾ ਹੈ। 22 ਕਮਲ
ਦੇ ਬੂਟੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਤਾਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 23 ਵੇਖ, ਜੇ ਦਿਰਆ ਰੋਹ ਿਵਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਯਰਦਨ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਿਨਡਰ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 24 ਉਹ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਕੌਣ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
ਫੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
6
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“ਕੀ ਤੂੰ ਿਲਵਯਾਥਾਨ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਖੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈਂ,
ਜਾਂ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ? 2 ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਮੇਖ ਨਾਲ
ਿਵੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈਂ? 3 ਕੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਿਮੰਨਤਾਂ ਕਰੇਗਾ,
ਜਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮੱਠੀਆਂ-ਿਮੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ? 4 ਕੀ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਨੇ ਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ
ਰੱਖੇਂ? 5 ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰਾਂ ਖੇਡੇਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਪੰਛੀ ਨਾਲ,
ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਬਿਹਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ
ਰੱਖੇਂਗਾ? 6 ਕੀ ਮਾਛੀ ਉਹ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ? 7 ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਬਰਿਛਆਂ ਨਾਲ
ਿਵੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਮਾਛੀਆਂ ਦੇ ਿਤਸੂਲਾਂ ਨਾਲ?
8 ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੇਂਗਾ! 9 ਵੇਖ, ਉਸ
ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਿਵਅਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਜੀਅ
ਕੱਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 10 ਕੋਈ ਐਨੀ ਤੱਤੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹ
ਦੇ ਛੇੜਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹ
ਸਕੇ? 11 ਿਕਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੋੜਨਾ
ਪਵੇ? ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੈ।
1
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12 “ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਬਲ ਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਿਵਖੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਾਂਗਾ। 13 ਕੌਣ ਉਹ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਦਾ ਿਲਬਾਸ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਉਹ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਜਬਾਿੜਆਂ
ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ? 14 ਕੌਣ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਵਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ
ਹੈ? ਉਹ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਿਭਆਨਕ ਹੈ! 15 ਉਹ ਦੇ ਿਛਲਕੇ
ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਉਹ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੋਹਰ ਨਾਲ
ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 16 ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਨੇ ਨੇ ੜੇ ਹਨ ਿਕ ਹਵਾ
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। 17 ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਿਕ ਅਲੱਗ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। 18 ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਛੱਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਚਮਕ ਉੱਠਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਿਜਹੀਆਂ ਹਨ! 19 ਉਹ
ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਗ
ਦੀਆਂ ਿਚੰਿਗਆੜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। 20 ਉਹ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਧੂੰਆਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉੱਬਲਦੀ ਦੇਗ ਜਾਂ ਧੁਖਿਦਆਂ ਕਾਿਨਆਂ
ਤੋਂ! 21 ਉਹ ਦਾ ਸਾਹ ਕੋਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਗਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਮੂੰਹੋਂ ਅੰਗਾਰੇ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ! 22 ਉਹ ਦੀ ਧੌਣ ਿਵੱਚ ਬਲ ਬਿਣਆ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੈਅ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ! 23 ਉਹ ਦੇ ਮਾਸ
ਦੀਆਂ ਤਿਹਆਂ ਸਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਿਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। 24 ਉਹ ਦਾ ਿਦਲ ਪੱਥਰ
ਵਾਂਗੂੰ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੁੜ ਵਾਂਗੂੰ ਪੱਕਾ ਹੈ। 25 ਜਦ
ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ
ਨਾਲ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਖੋਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ! 26 ਭਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਛੀ ਨਾ ਭਾਲੇ ਨਾ ਤੀਰ
ਤੋਂ। 27 ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਨੂੰ ਗਲੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ! 28 ਤੀਰ ਉਹ ਨੂੰ ਭਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਪੱਥਰ
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਤਣਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 29 ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਿਤਣਕੇ ਦੇ
ਤੁੱਲ ਿਗਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਂਗ ਦੇ ਖੜਕਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ
ਹੈ। 30 ਉਹ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਤੇਜ਼ ਠੀਕਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣੋ
ਿਚੱਕੜ ਉੱਤੇ ਫਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। 31 ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਾਂਗੂੰ
ਉਛਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। 32 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਚਮਕੀਲਾ ਰਾਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਜਾਣੋ
ਡੂੰਿਘਆਈ ਉੱਤੇ ਧੌਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। 33 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੁੱਲ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਿਬਨਾਂ ਖੌਫ਼ ਦੇ ਿਸਰਿਜਆ ਿਗਆ! 34 ਉਹ ਹਰੇਕ
ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ।”
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ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
1 ਫੇਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 2 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ
ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਰੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 3 ਤੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਅਿਗਆਨਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ
ਹੀ ਬੋਿਲਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਚਰਜ਼
ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ!
4 “ਤੂੰ ਆਿਖਆ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ! 5 ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। 6 ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਮੱਟੀ ਤੇ ਸੁਆਹ
ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।”
ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਡਾਢੀ ਪਰੀਿਖਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਫੇਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਯੂਬ
ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਤੇਮਾਨੀ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ੋਧ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਿਮੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕ
ਉੱਿਠਆ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ
ਦਾਸ ਅੱਯੂਬ ਬੋਿਲਆ। 8 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਤ ਬਲ਼ਦ
ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੇਂਢੇ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅੱਯੂਬ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਅੱਯੂਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
7
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ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਾਓ ਨਾ
ਕਰਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਾਸ
ਅੱਯੂਬ ਬੋਿਲਆ।” 9 ਤਦ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਤੇਮਾਨੀ, ਿਬਲਦਦ ਸ਼ੂਹੀ ਅਤੇ
ਸੋਫ਼ਰ ਨਅਮਾਤੀ ਗਏ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ।
10 ਜਦ ਅੱਯੂਬ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ, ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਯੂਬ
ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 11 ਤਦ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ
ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਿਸੱਕਾ
ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਿਦੱਤੀ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਦੀ
ਿਪਛਲੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਜੜ, ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਊਠ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ
ਜੋੜੀ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 13 ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। 14 ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲੀ
ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਮੀਮਾਹ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਸੀਆਹ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਕਰਨ-ਹਪੂਕ ਰੱਿਖਆ, 15 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਯੂਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਣ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ
ਿਦੱਤਾ। 16 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਯੂਬ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਤੱਕ ਵੇਖ।ੇ 17 ਤਦ ਅੱਯੂਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ
ਿਗਆ।
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ਜ਼ਬੂਰ
ਲੇਖਕ
ਜ਼ਬੂਰ, ਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਦਾ
ਸੰਗਰ੍ਿਹ, ਪੁਰਾਣੇ ਿਨਯਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ; ਦਾਊਦ
ਨੇ 73 ਜ਼ਬੂਰ ਿਲਖੇ, ਆਸਾਫ਼ ਨੇ 12, ਕੋਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ 9,
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ 3, ਏਥਾਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ
(ਜ਼ਬੂਰ 89, 90)। ਅਤੇ ਕੁੱਲ 51 ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਿਗਆਤ
ਹਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ
ਜਾਜਕ ਜਾਂ ਲੇਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਅਰਾਧਨਾ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 1440-430 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ, ਆਸਾਫ਼, ਅਤੇ ਅਜਰਾ ਵੰਸ਼ੀ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਿਲਖੇ ਗਏ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਕੌਮ ਲਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਿਦਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਕੀ-ਕੀ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼
ਜ਼ਬੂਰ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ, ਯੁੱਧ, ਅਰਾਧਨਾ,
ਿਗਆਨ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਬਦੀ, ਫ਼ੈਸਲਾ, ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ
ਵਰਗੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਿਨਆਂ
ਿਵੱਚ ਜ਼ਬੂਰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਤੀ ਉਸ ਦੀ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ
ਸੰਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀਤਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਉਸਤਤ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ — 1:1-41:13
2. ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ — 42:1-72:20
3. ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ — 73:1-89:52
4. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਸਤਕ — 90:1-106:48
5. ਉਸਤਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ — 107:1-150:6
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1 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ,

ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਖ਼ੌਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ
ਿਵੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ! 2 ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਮਗਨ
ਰਿਹੰਦਾ; ਅਤੇ ਿਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3 ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਖ਼ਤ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਰੁੱਤ ਿਸਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ
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ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਮਲਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੇ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। 4 ਦੁਸ਼ਟ ਅਿਜਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਪੌਣ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਖੜੇ
ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਪਾਪੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ, 6 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ
1 ਕੌਮਾਂ ਿਕਸ ਗੱਲ ਲਈ ਡੰਡ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼
ਦੇ ਲੋਕ ਿਕਉਂ ਿਵਅਰਥ ਸੋਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ? 2 ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਹਾਕਮ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, 3 ਿਕ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ
ਸੁੱਟੀਏ। 4 ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਮਖ਼ੌਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਡਾਵੇਗਾ। 5 ਤਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ੋਧ
ਿਵੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ੋਧ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। 6 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਅਰਥਾਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਪਰਬਤ ਸੀਯੋਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 7 ਮੈਂ
ਬਚਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 8 ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ
ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਿਮਰਾਸ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇਰੀ ਿਮਲਖ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ।
9 ਤੂੰ ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇਂਗਾ, ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
ਵਾਂਗੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। 10 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੇ
ਰਾਿਜਓ, ਿਸਆਣੇ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਨਆਂਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ
ਜਾਓ। 11 ਭੈਅ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ-ਕੰਬਦੇ
ਅਨੰ ਦ ਮਨਾਓ, 12 ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ੋਧ
ਿਵੱਚ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਦਾ ੋਧ ਛੇਤੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇਗਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਓਹ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਭੱਜਦਾ ਸੀ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬਹੁਤ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2 ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਦੇ
ਹਨ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਸਲਹ। 3 ਪਰ
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਢਾਲ਼ ਹੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਸਰ
ਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। 4 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। ਸਲਹ। 5 ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੌਂ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਉੱਿਠਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। 6 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ
ਹੈ। 7 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉੱਠ! ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਜਬਾਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਿਰਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਭੰਨ
ਸੁੱਟੇ ਹਨ। 8 ਬਚਾਓ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਲਹ।

4
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ। ਦਾਊਦ
ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਜਦ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਿਦੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲੈ। 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਿਵਅਰਥ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ
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ਲਾਓਗੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ? ਸਲਹ। 3 ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ। 4 ਕੰਬ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਾਪ
ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਿਣਆਂ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਚੋ ਅਤੇ
ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਸਲਹ। 5 ਧਰਮ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ
ਆਸ ਰੱਖ।ੋ 6 ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੁਝ ਭਿਲਆਈ
ਿਵਖਾਵੇਗਾ? ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾ। 7 ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਅਨੰ ਦ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 8 ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੇਟਿਦਆਂ ਹੀ ਸੌਂ
ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਵੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ
ਹੈਂ।

5

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਬੰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾਊਦ ਦਾ
ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੂੰਗਣ
ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰ। 2 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ
ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
3 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ, ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵੇਲੇ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ।
4 ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਤੋਂ ਪਰਸੰਨ ਹੋਵੇਂ,
ਬਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 5 ਘਮੰਡੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।
6 ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਯਹੋਵਾਹ ਖੂਨੀ ਅਤੇ
ਛਲੀਏ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7 ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭੈਅ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। 8 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਘਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ
ਿਸੱਧਾ ਕਰ, 9 ਿ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। 10 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।
11 ਪਰ ਸਭ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਨ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਦਾ ਜੈਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਪਰ੍ੇਮੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਣ। 12 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਨੂੰ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ
ਘੇਰੀਂ ਰੱਖੇਂਗਾ।
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ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, 9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ
ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। 10 ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਵੈਰੀ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤ ਿਵਆਕੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

7

ਿਨਆਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ੀਗਾਯੋਨ ਨਾਮਕ ਭਜਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਕੂਸ਼
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਇਆ ਸੀ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂ ਦਾ ਹਾਂ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਸਭ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲੈ, 2 ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵੇ, ਅਤੇ
ਕੋਈ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਛੱਡੇ।
3 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ
ਹੱਥੋਂ ਬਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, 4 ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ
ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇ ਸਬੱਬੋਂ ਿਵਰੋਧੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ 5 ਤਾਂ
ਵੈਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ
ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਮੱਧ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਵੇ।
ਸਲਹ। 6 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ੋਧ ਨਾਲ ਉੱਠ, ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ
ਗ਼ਜ਼ਬ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਗ। ਤੂੰ ਿਨਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਉੱਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਸਿਧਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ
ਿਨਆਂ ਕਰ। 9 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਿਦੜਹ੍
ਕਰ, ਹੇ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਿਦਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਜਾਚਦਾ ਹੈਂ।
10 ਮੇਰੀ ਢਾਲ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਧੇ ਮਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਾ ਿਨਆਈਂ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੜਾ ਰੋਜ਼ ੋਧਵਾਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 12 ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਿਤੱਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਣੁੱਖ
ਝੁਕਾ ਕੇ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 13 ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ
ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ-ਬਾਣ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 14 ਵੇਖ,ੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬਦੀ ਦੀ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ।
15 ਉਸ ਨੇ ਟੋਇਆ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਿਟਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ
ਖੱਡ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਟੀ ਸੀ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। 16 ਉਸ
ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਸੇ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਨੇ ਰ
ਉਸੇ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। 17 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਵਾਂਗਾ।
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8

ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਯਾ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ। ਖਰਜ਼
ਦੇ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ੋਧ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾ ਨਾ ਦੇ, ਨਾ
ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਕੋਪ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜ। 2 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈ ਕੁਮਲਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। 3 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਅੱਤ ਘਬਰਾਈ
ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 4 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੁੜ ਆ, ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੌਤ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਿਸਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰੇਗਾ? 6 ਮੈਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ-ਮਾਰਦਾ ਥੱਕ ਿਗਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਉੱਤੇ ਹੜਹ੍ ਵਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਿਭਉਂਦਾ ਹਾਂ। 7 ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਲ਼
ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
8 ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮੀਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੌਰਵ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਿਗਤੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਗ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਕੰਨਾਂ
ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।
2 ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਨਆਿਣਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਸਤਤ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ 3 ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ
ਤੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਕਾਇਮ
ਕੀਤੇ ਹਨ, 4 ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ,
ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਜਾਇਆ ਕੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਵੇਂ? 5 ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ
ਮੁਕਟ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ! 6 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਿਦੱਤੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
7 ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਵੱਗ, ਸਗੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ, 8 ਅਕਾਸ਼
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ਦੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ ਹੈ। 9 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ
ਨਾਮ ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ!

9
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਭਜਨ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਬੈਨ ਦੇ ਰਾਗ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। 2 ਮੈਂ
ਤੈਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਹੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਵਾਂਗਾ। 3 ਜਦ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਿਪਛਾਂਹ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ
ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚਾ
ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਤੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ
ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਮਟਾ
ਿਦੱਤਾ। 6 ਵੈਰੀ ਉਜੜੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਨਗਰ ਤੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤੇ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਿਮਟ ਿਗਆ ਹੈ। 7 ਪਰੰਤੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਹੀ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਨੂੰ
ਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ 8 ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ
ਜਗਤ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਉੱਮਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਰੇਗਾ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਗੜਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ,
ਹਾਂ, ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਗੜਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਤੇਰੇ ਨਾਮ
ਦੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਤਾਿਲਬਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਗਾਓ ਿਜਹੜਾ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ। 12 ਜਦ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ
ਭੁੱਲਦਾ। 13 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਕਰ, 14 ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ
ਸਾਰੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਾਓ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ।
15 ਿਜਹੜਾ ਟੋਆ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਿਟਆ ਸੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਓਹ
ਆਪ ਿਡੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਫਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਛਪਾਈ ਸੀ ਉਸੇ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਫਸ ਿਗਆ ਹੈ। 16 ਯਹੋਵਾਹ ਉਜਾਗਰ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਫਸਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਹੱਗਯੋਨ ਸਲਹ। 17 ਦੁਸ਼ਟ ਪਤਾਲ
ਿਵੱਚ ਮੁੜਹ੍ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਿਵਸਾਰ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 18 ਕੰਗਾਲ ਤਾਂ ਸਦਾ ਿਵਸਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਗੇ,
ਨਾ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। 19 ਉੱਠ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ! ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 20 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਭੈਜਲ ਪਾ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ
ਜਾਣਨ। ਸਲਹ।

10
ਿਨਆਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਿਕਉਂ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ? ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਲੁ ਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? 2 ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਿਪਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਸੋਚੀਆਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪ ਫਸ ਜਾਣ! 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੂੰ-ਫੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਭੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਿਫਟਕਾਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 4 ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 5 ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਥਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ
ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 6 ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
1 ਹੇ

ਜ਼ਬੂਰ 12:6

ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ। 7 ਉਹ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਰਾਪ, ਛਲ ਅਤੇ ਅਨੇ ਰ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ
ਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਰਤ ਅਤੇ ਬਦੀ ਹੈ। 8 ਉਹ ਿਪੰਡਾਂ ਦੇ ਓਹਿਲਆਂ
ਿਵੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਤਾਕ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ। 9 ਿਜਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਿਵੱਚ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਗੁਪਤ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਨ ਲਈ
ਛਿਹ ਿਵੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ ਫੜਹ੍ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ। 10 ਉਹ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਉਹ ਦੇ ਬਲ ਵਾਲੇ
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 11 ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ
ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਿਛਪਾਇਆ
ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। 12 ਉੱਠ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਵਸਾਰ। 13 ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਿਕਉਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਤੂੰ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ? 14 ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਸ਼ਰਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਹ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਲਵੇ, ਅਨਾਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਯਤੀਮ ਦਾ
ਸਹਾਇਕ ਤੂੰ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ। 15 ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਂਹ ਭੰਨ ਸੁੱਟ! ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ
ਬਦੀ ਨੂੰ ਭਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਲੱਭੇ। 16 ਯਹੋਵਾਹ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ।
17 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੜਹ੍ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾਏਗਾ 18 ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਤੀਮ
ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਿਜਹੜਾ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਹੈ
ਿਫਰ ਕਦੀ ਅਨੇ ਰ ਨਾ ਕਰੇ।

11
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ
ਆਖਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਿਚੜਹ੍ੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾ? 2 ਵੇਖੋ
ਤਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਧਣੁੱਖ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਿਚੱਲੇ ਉੱਤੇ
ਚਾੜਹ੍ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਿਸੱਧੇ ਮਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇ ਰ ਿਵੱਚ ਮਾਰਨ। 3 ਜੇ
ਨੀਹਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਕੀ ਕਰੇ? 4 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਚਦਾ, ਪਰ
ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਨੇ ਰੇ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਤੋਂ ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
6 ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਹੀਆਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਅਤੇ
ਅਗਨੀ ਲੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਸੱਧੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਉਸ
ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਪਾਉਣਗੇ।

12
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਬਚਾ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਮੀ ਜਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ,
ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਉਹ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੋਪੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਿਦਲੀ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਚੋਪੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਉਸ
ਜੀਭ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ। 4 ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਿਜੱਤਾਂਗ।ੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ? 5 ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇ ਰੇ
ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਆਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਚਾਓ ਿਵੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹ
ਹੌਂਕਦਾ ਹੈ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪਾਕ ਬਚਨ ਹਨ, ਉਸ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੇ
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ਿਜਹੜੀ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਨਰਮਲ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਹੈ। 7 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਂਗਾ। 8 ਦੁਸ਼ਟ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਫੁੱਲੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨਿਖੱਧਤਾਈ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

13
ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡੇਂਗਾ? ਕੀ ਸਦਾ ਲਈ?
ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੈਥੋਂ ਲੁ ਕਾਵੇਂਗਾ? 2 ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਖਚੜੀ ਪਕਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੋਗ
ਕਰਾਂ? ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ? 3 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ
ਦੇ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਵੇ, 4 ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ
ਮੇਰੇ ਡੋਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਣ। 5 ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਉੱਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਬਚਾਓ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਗਾ। 6 ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜੋ ਕੀਤਾ
ਹੈ।
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ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੇਰੀ ਿਕਤੇ ਵੀ ਭਿਲਆਈ ਨਹੀਂ। 3 ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ
ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਿਜਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹੂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਿਵਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਟੋਰੇ ਦਾ ਭਾਗ
ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈਂ। 6 ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਿਮਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।
7 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਾਂਗਾ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ,
ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 8 ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ
ਡੋਲਾਂਗਾ। 9 ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਅਨੰ ਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ
ਿਨਹਾਲ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੈਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ, 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਛੱਡੇਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ
ਨੂੰ ਕਬਰ ਵੇਖਣ ਦੇਵੇਗਾ। 11 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ,
ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨੰ ਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ।
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ਿਸਯੋਨ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਰਿਹ ਸਕੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਵੱਸੇਗਾ? 2 ਉਹੋ ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਨੇ ਕੀ
ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, 3 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ
ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਉਲਾਹਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 4 ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਨਕੰਮਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਵੇ, 5 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।

ਅੱਿਤਆਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ
ਦੇ, ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਿਜਹੜੀ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।
2 ਮੇਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ , ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਿਸਿਧਆਈ
ਨੂੰ ਵੇਖਣ। 3 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂਿਚਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਖਆ
ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਮੈਂ ਠਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਮੇਰਾ
ਮੂੰਹ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰੇ। 4 ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਿਖਆ
ਹੈ। 5 ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਫਿੜਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ
ਿਤਲਕੇ। 6 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਦੇਵੇਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਝੁਕਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ। 7 ਆਪਣੀ
ਅਚਰਜ਼ ਦਯਾ ਿਵਖਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। 8 ਅੱਖ
ਦੀ ਕਾਕੀ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ
ਹੇਠ ਮੈਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਲੈ, 9 ਉਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 10 ਉਹ
ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਰਬੀ ਿਵੱਚ ਗੁੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਘਮੰਡ
ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 11 ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਿਰਆ ਹੈ,
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਪਟਕਾ ਦੇਣ। 12 ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਿਜਹੜਾ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
13 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉੱਠ, ਉਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ, ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ
ਲੈ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਛੁਡਾ
ਲੈ, 14 ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਤੋਂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਇਸੇ ਿਜਉਣ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਿਢੱਡ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਭਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ। ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਬਾਲ-ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਛੱਡ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 15 ਮੈਂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਜਾਗਾਂਗਾ ਤਦ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਤਪਤ ਹੋਵਾਂਗਾ।

16

18

14

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 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। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਦਮ
ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਿਦਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਿਕ ਕੋਈ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਖੋਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 3 ਉਹ ਸੱਭੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ
ਸਭ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ
ਵੀ ਨਹੀਂ! 4 ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਿਜਹੜੇ
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਿਜਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? 5 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਭੈਅ ਖਾਧਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 6 ਤੁਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ
ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੈ। 7 ਕਾਸ਼ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਬਚਾਓ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ! ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਬਾਗ-ਬਾਗ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ!
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ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਭਾਗ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਮੱਕਤਾਮ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ
ਆਇਆ ਹਾਂ। 2 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਭੂ

ਦਾਊਦ ਦਾ ਮੁਕਤੀਗਾਨ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਗੀਤ,
ਿਜਸ ਦੇ ਬਚਨ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਾਏ ਜਦੋਂ
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ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ:
1

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਬਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ, ਮੇਰਾ ਗੜਹ੍ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ, ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ
ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ਼, ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਿਸੰਗ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗੜਹ੍ ਹੈ।
3 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸਤਤ ਯੋਗ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 4 ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਘੇਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਦੇ ਹੜਹ੍ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। 5 ਅਧੋਲੋਕ
ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸਨ।
6 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 ਅੱਗ,ੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। 7 ਤਦ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਗਈ ਅਤੇ ਥਰ-ਥਰਾਈ, ਅਤੇ
ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਿਹੱਲ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਧੜਕ ਉੱਠੀਆਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ੋਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ! 8 ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਿਠਆ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੱਗ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੰਿਗਆਰੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਦਗ-ਦਗ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ 9 ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ
ਉਤਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰਾ ਸੀ। 10 ਤਦ ਉਹ
ਕਰੂਬ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਿਡਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਨੇ ਪੌਣ ਿਦਆਂ ਖੰਭਾਂ
ਉੱਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ। 11 ਉਸ ਨੇ ਹਨੇ ਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ,
ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮੰਡਪ ਬਣਾਇਆ। 12 ਉਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਘਟਾਂਵਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਗੜੇ ਅਤੇ ਅੰਿਗਆਰੇ ਿਨੱਕਲੇ। 13 ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਗਰਿਜਆ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ। 14 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਬਜਲੀਆਂ ਿਲਸ਼ਕਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ
ਿਦੱਤਾ। 15 ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਬਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ
ਦੇ ਸੁਆਸ ਦੇ ਝੋਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਹ ਿਦੱਸ ਪਈਆਂ,
ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। 16 ਉਸ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾ
ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆ।
17 ਮੇਰੇ ਬਲਵੰਤ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਿਜਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ
ਸਨ। 18 ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ,
ਪਰੰਤੂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਸੀ। 19 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ
ਸੀ। 20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਿਦੱਤਾ,
ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚਮਤਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟਾ ਿਦੱਤਾ, 21 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 22 ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਾ
ਕੀਤਾ। 23 ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾ ਉਤਿਰਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਿਖਆ। 24 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟਾ
ਿਦੱਤਾ। 25 ਦਯਾਵਾਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਯਾਵਾਨ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ,
ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ। 26 ਸ਼ੁੱਧ ਲਈ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਟੇਿਢਆਂ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ। 27 ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ, ਪਰ
ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂਆਂ ਕਰੇਂਗਾ। 28 ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦਾ
ਹੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਹਨੇ ਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 29 ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ
ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ
ਨੂੰ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 30 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਿਸੱਧ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਇੱਕ ਢਾਲ਼ ਹੈ। 31 ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ? ਅਤੇ
2 ਯਹੋਵਾਹ
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ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਿਕਹੜੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ? 32 ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜੋ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਬਲ ਨਾਲ ਕੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 33 ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਿਜਹੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 34 ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ
ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਿਪੱਤਲ
ਦਾ ਧਣੁੱਖ ਝੁਕਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 35 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਢਾਲ਼
ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਨਰਮਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਡਆਇਆ ਹੈ। 36 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ
ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਿਤਲਕੇ। 37 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਿਲਆ, ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਹਿਟਆ ਿਜਨਾਂ
ਿਚਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ। 38 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ
ਿਕ ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੇ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਡੱਗ ਪਏ ਸਨ। 39 ਤੂੰ
ਯੁੱਧ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬਲ ਨਾਲ ਕੱਿਸਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 40 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਿਪੱਠ ਮੈਨੂੰ
ਿਵਖਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਘਣ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ
ਕੀਤਾ। 41 ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।
42 ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਵਾਂਗੂੰ ਪੀਹ ਸੁੱਿਟਆ,
ਰਸਤੇ ਦੇ ਿਚੱਕੜ ਵਾਂਗੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। 43 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਝਗਿੜਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ,
ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 44 ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਦੇਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਹਚਕ
ਕੇ ਆਏ। 45 ਪਰਦੇਸੀ ਕੁਮਲਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਥਰਥਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਨੱਕਲੇ। 46 ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ
ਚੱਟਾਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੋਵੇ! 47 ਉਸੇ
ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ, 48 ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। 49 ਇਸ
ਲਈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂਗਾ। 50 ਉਹ ਆਪਣੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਵੱਡੀ ਿਜੱਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

19
ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਅਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਅੰਬਰ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਿਵਖਾਲਦਾ ਹੈ। 2 ਿਦਨ, ਿਦਨ ਨਾਲ
ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 3 ਉਨਾਂ ਦੀ
ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਦੀ
ਹੈ। 4 ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ। ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਲਈ
ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 5 ਿਜਹੜਾ ਲਾੜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਚੜਹ੍ਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਦੌਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਲੁ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਕਰਦੀ
ਹੈ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਿਸੱਧੇ ਹਨ, ਓਹ ਿਦਲ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਨਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਓਹ ਿਨਰੇ ਪੁਰੇ ਧਰਮ ਹਨ।
10 ਉਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ,
7
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ਸ਼ਿਹਦ ਅਤੇ ਮਖੀਲ ਿਦਆਂ ਚੋਇਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਮੱਠੇ ਹਨ। 11 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਿਚਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ
ਲਾਭ ਹੈ। 12 ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਝੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ, 13 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ
ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਖਰਾ
ਉਤਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਠਿਹਰਾਂਗਾ। 14 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।

20
ਿਜੱਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਉੱਿਚਆਂ ਕਰੇ। 2 ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੇ, ਅਤੇ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, 3 ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ,ੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ।
ਸਲਹ। 4 ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 5 ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ
ਕਰਾਂਗ,ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਖੜੇ
ਕਰਾਂਗ।ੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 6 ਹੁਣ
ਮੈਂ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ। 7 ਕੋਈ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਘੋਿੜਆਂ ਨੂੰ , ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗ।ੇ 8 ਓਹ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ
ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। 9 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਬਚਾ ਲੈ! ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ
ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ!

21
ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਤੂਤੀਗਾਨ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਫ਼ਤਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਗਨ ਹੋਵੇਗਾ! 2 ਤੂੰ ਉਹ ਦਾ ਮਨਰਥ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਿਕਆ ਨਹੀਂ।
ਸਲਹ। 3 ਭਿਲਆਈ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈਂ,
ਤੂੰ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 4 ਉਸ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਮੰਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਪਕ
ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ। 5 ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਾ
ਪਰਤਾਪ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ। 6 ਤੂੰ
ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਮਗਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, 7 ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੀ
ਦਯਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਟਾਲੇਗਾ। 8 ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ।
9 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਿਵੱਚ ਪਾਵੇਂਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਗਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 10 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ, ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕਰੇਂਗਾ, 11 ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬੁਿਰਆਈ ਠਾਣੀ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ
ਸਕੇ, 12 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਪੱਠ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ
ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਿਚੱਲੇ ਚੜਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। 13 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਸ
ਕਰਾਂਗ।ੇ
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ਮਨਿਵਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਅਤੇ ਸਤੂਤੀਗਾਨ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਬਲੇਰਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ
ਦਾ ਭਜਨ।
1 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? 2 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ
ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ।
3 ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਉਸਤਤਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ
ਹੈਂ। 4 ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। 5 ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਓਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਨਾ ਹੋਏ। 6 ਪਰ ਮੈਂ ਕੀੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ,
ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁੱਛ ਹਾਂ। 7 ਿਜੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ
ਹਨ ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਮਖ਼ੌਲ ਿਵੱਚ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਬੁੱਲ ਪਸਾਰਦੇ ਅਤੇ
ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, 8 “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਛੁਡਾਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਸੰਨ ਹੈ।”
9 ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ
ਦੁੱਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦਲਾਇਆ, 10 ਜੰਮਿਦਆਂ ਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਹੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ।
11 ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਿਹ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਬਪਤਾ ਨੇ ੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ
ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ। 12 ਬਹੁਤੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਬਾਸ਼ਾਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ, 13 ਓਹ ਪਾੜਨ
ਅਤੇ ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਦੇ ਹਨ। 14 ਮੈਂ
ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਡੋਿਲਆ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਖੜ
ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਪਘਲ
ਿਗਆ ਹੈ। 15 ਮੇਰਾ ਗਲ਼ਾ ਠੀਕਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁੱਕ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ
ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਛੱਿਡਆ। 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੁੱਿਤਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਕੁਕਰਮੀਆਂ
ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਿਵੰਨ ਸੁੱਟੇ
ਹਨ। 17 ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਿਗਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਓਹ
ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ-ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। 18 ਓਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਲਬਾਸ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। 19 ਪਰ
ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੂਰ ਨਾ ਰਿਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਲ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਛੇਤੀ
ਕਰ, 20 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ
ਛੁਡਾ। 21 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ
ਤੋਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ l 22 ਮੈਂ ਆਪਿਣਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ
ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ। 23 ਯਹੋਵਾਹ
ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਿਲਓ, ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੰਸ਼,
ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੰਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ,
24 ਿ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। 25 ਮਹਾਂ
ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। 26 ਨਮਰ
ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਤਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਖੋਜੀ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ! 27 ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਿਫਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, 28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਹਾਕਮ ਹੈ। 29 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। 30 ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਕਰਕੇ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਓਹ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਧਰਮ

ਜ਼ਬੂਰ 23:1

364

ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ
ਹੈ।
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ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਿਵੱਚ
ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਨਿਮੱਤ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 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। 5 ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਿਵਛਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਝੱਿਸਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਟੋਰਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ ਦਯਾ ਿਜਉਣ ਭਰ ਮੇਰਾ
ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵਸਾਂਗਾ!
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ਮਿਹਮਾਮਈ ਰਾਜਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ। 2 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਕੌਣ ਚੜਹ੍ੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ?
4 ਉਹ ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਕ ਅਤੇ ਮਨ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਜੀਅ ਬਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਛਲਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ।
5 ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਿਮਲੇਗਾ। 6 ਇਹ ਪੀੜਹ੍ੀ ਉਹ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ
ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਣ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਯਾਕੂਬ। ਸਲਹ। 7 ਹੇ ਫਾਟਕੋ, ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਉੱਚੇ ਕਰੋ, ਹੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਓ, ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਓ! ਤਦ
ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। 8 ਇਹ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕੌਣ ਹੈ? ਯਹੋਵਾਹ ਸਮਰੱਥੀ ਅਤੇ ਬਲੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਬਲੀ
ਹੈ। 9 ਫਾਟਕੋ, ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉੱਚੇ ਕਰੋ, ਹੇ ਆਿਦ ਦਰਵਾਿਜ਼ਓ, ਉੱਚੇ ਹੋ
ਜਾਓ! ਤਦ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। 10 ਇਹ ਜਲਾਲ
ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਹੈ। ਸਲਹ।
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ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ। 2 ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ
ਦੇ, ਨਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਉਣ ਦੇ। 3 ਿਜੰਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਓਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਉਹੋ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੱਲੋਮੱਲੀ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 4 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਲ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ। 5 ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ। 6 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣੀਆਂ ਿਦਆਲ਼ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਯਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ
ਤੋਂ ਹਨ। 7 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। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਿਸਖਲਾਏਗਾ। 9 ਉਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਧੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ
ਿਸਖਾਲੇਗਾ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਅਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦਯਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਹਨ l 11 ਹੇ
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ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਿਖਮਾ ਕਰ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। 12 ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ
ਡਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਖਾਲੇਗਾ।
13 ਉਸ ਦਾ ਜੀਅ ਸੁਖੀ ਵੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਿਰਸ
ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੇਤ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। 15 ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ। 16 ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖੀ ਹਾਂ। 17 ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਧ
ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। 18 ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ। 19 ਮੇਰੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਕ ਓਹ ਬਾਹਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਓਹ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 20 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ,
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।
21 ਖਿਰਆਈ ਅਤੇ ਿਸਿਧਆਈ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ। 22 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ!
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ਇੱਕ ਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਖਿਰਆਈ ਨਾਲ
ਹੀ ਚੱਿਲਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 2 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ
ਨੂੰ ਜਾਂਚ, 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਸਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਹਾਂ। 4 ਮੈਂ ਿਨਕੰਿਮਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ
ਬੈਠਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਪਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 5 ਬੁਿਰਆਂ ਦੀ ਸਭਾ
ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੈਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ।
6 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਿਨਰਮਲਤਾਈ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ
ਧੋਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਪਿਰਕਰਮਾ ਕਰਾਂਗਾ,
7 ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਿਰਆਂ ਅਚਰਜ਼
ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਿਬਆਨ ਕਰਾਂ। 8 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਸੇਿਬਆਂ
ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। 9 ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਿਮਲਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਨੂੰ ਖੂਨੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ। 10 ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ
ਿਰਸ਼ਵਤਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 11 ਪਰ ਮੈਂ ਖਰਾ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ,
ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ। 12 ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਪੱਧਰੇ
ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ
ਆਖਾਂਗਾ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਸ ਤੋਂ ਡਰਾਂ?
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਗੜਹ੍ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਸ ਦਾ ਭੈਅ ਖਾਵਾਂ? 2 ਜਦ
ਬੁਿਰਆਰ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ
ਆਏ, ਤਾਂ ਓਹ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਿਡੱਗ ਪਏ। 3 ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਲ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਨਾ ਡਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ
ਉੱਠੇ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸਵੰਤ ਹਾਂ। 4 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਭਾਲਾਂਗਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਜੀਉਣ ਭਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ
ਵੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਨਹਰਤਾ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਕਰਾਂ। 5 ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਡਪ
ਿਵੱਚ ਲੁ ਕਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਿਛਪਾਵੇਗਾ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। 6 ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਮੇਰੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਹ੍ਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਵਾਂਗਾ। 7 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ,
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ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ। 8 “ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਖੋਜ
ਕਰੋ,” ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਣ
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗਾ। 9 ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੁ ਕਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ
ੋਧ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਿਰਹਾ ਹੈਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਨਾ
ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! 10 ਜਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ
ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇਣ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। 11 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ
ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। 12 ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। 13 ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਉਂਿਦਆਂ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਵੇਖਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ l
14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਲੇ ਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕ!

28
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਿਹ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂ ਿਜਹੜੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। 2 ਮੇਰੀ
ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਵਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵੱਲ ਉਠਾਵਾਂ।
3 ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਿਗਣ, ਿਜਹੜੇ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਹੈ। 4 ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਗੋਂ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ,
5 ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ , ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਸਾਰੇਗਾ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਢਾਲ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੌਜ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਗੀਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਲ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦਾ ਗੜਹ੍ ਹੈ।
9 ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਰਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਉਨਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖ।
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ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਮੰਨ। 2 ਮਿਹਮਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ,
ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਗਰਜਦਾ ਹੈ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਦਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ
ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਿਦਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ! 6 ਉਹ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਛੇ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਲਬਾਨਨ ਅਤੇ ਿਸਰਯੋਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਵੱਛੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਕੁਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੀ
ਹੈ, 8 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਜਾੜ ਿਹਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਕਾਦੇਸ਼
ਦੀ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ! 9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਗਰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ “ਮਿਹਮਾ!” 10 ਯਹੋਵਾਹ ਜਲ
ਪਰਲੋ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ
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ਹੈ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ।
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ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਭਵਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਉਤਾਹਾਂ ਿਖੱਿਚਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣ ਨਾ
ਿਦੱਤਾ। 2 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਿਗਆ ਕੀਤਾ। 3 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਧੋਲੋਕ ਤੋਂ
ਉਠਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਉਂਿਦਆ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਉਤਰ ਜਾਂਵਾਂ। 4 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਉਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ! 5 ਉਹ ਦਾ ੋਧ
ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਜੀਉਣ ਭਰ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ
ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 6 ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ, ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। 7 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਰੱਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ
ਲੁ ਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ। 8 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ,
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 9 ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਵਾਂ? ਭਲਾ, ਿਮੱਟੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰੇਗੀ? ਭਲਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿਚਆਈ ਦੱਸੇਗੀ? 10 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ!
11 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰਲਾਪ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੱਪੜ
ਲਾਹ ਕੇ ਅਨੰ ਦ ਦਾ ਕਮਰਬੰਦ ਬੰਿਨਆ l 12 ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ
ਉਸਤਤ ਗਾਵੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ
ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ! 2 ਆਪਣਾ
ਕੰਨ ਮੇਰੀ ਲਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੁਡਾ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਚੱਟਾਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਗੜਹ੍ ਹੋ। 3 ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੜਹ੍ ਹੈਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਈ
ਚੱਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। 4 ਤੂੰ ਉਸ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੁ ੱਕ ਕੇ ਿਵਛਾਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੜਹ੍ ਹੈਂ।
5 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! 6 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਰਥ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। 7 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ
ਹੋਵਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ। 8 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੱਿਡਆ
ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸਿਥਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 9 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਗਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਲ਼ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ।
10 ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਹੌਂਕੇ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਲੰ ਘ
ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਬਲ ਘੱਟ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਲ਼ ਗਈਆਂ ਹਨ। 11 ਆਪਣੇ ਸਭ ਿਵਰੋਧੀਆਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਲਾਹਮਾ ਬਿਣਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ
ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ,
ਿਜਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਿਖਆ ਓਹ ਮੈਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। 12 ਮੈਂ ਮਰੇ ਹੋਏ
ਵਾਂਗੂੰ ਮਨ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ।
13 ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਭੈਅ
ਹੀ ਭੈਅ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ,
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ। 14 ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
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ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈਂ। 15 ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਸਤਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ। 16 ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ
ਉੱਤੇ ਚਮਕਾ, ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ! 17 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ
ਹੋਣ, ਓਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਧੋਲੋਕ ਿਵੱਚ ਪਏ ਰਿਹਣ! 18 ਉਹ ਝੂਠੇ ਬੁੱਲ
ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਿਜਹੜੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ
ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ! 19 ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਿਲਆਈ!
ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਪਤ ਕਰ ਰੱਖੀ
ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਓਟ ਿਵੱਚ
ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੋਂ ਿਛਪਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਮੰਡਪ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕਾ ਰੱਖੇਂਗਾ। 21 ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵ,ੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਚਰਜ਼
ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 22 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। 23 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤੋ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਿਚਆਂ
ਦਾ ਰਾਖ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ l 24 ਹੇ ਸਾਰੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਓ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ
ਦਲੇਰ ਹੋਵ!ੇ
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ਮਾਫ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਰਕਤ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ। ਮਸ਼ਕੀਲ।
1 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਪਾਪ
ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਦੀ ਬਦੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਹ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂ।
3 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਿਰਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਹੂੰਗਣ ਨਾਲ ਗਲ਼
ਗਈਆਂ, 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਿਦਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ
ਤਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਔੜ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਲਹ। 5 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਲੁ ਕਾਈ।
ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨ
ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ। ਸਲਹ।
6 ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ,
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜਦ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੜਹ੍ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਓਹ ਉਸ ਤੱਕ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 7 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੁ ੱਕਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾ
ਰੱਖੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰੇਂਗਾ। ਸਲਹ। 8 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਸਮਝ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ,
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦਆਂਗਾ। 9 ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਅਤੇ
ਖੱਚਰ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਿਜਹੜੇ ਬੇਸਮਝ ਹਨ, ਲਗਾਮ ਅਤੇ ਵਾਗ ਨਾਲ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਹ ਤੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ।
10 ਦੁਸ਼ਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਯਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰੀਂ ਰੱਖੇਗੀ।
11 ਹੇ ਧਰਮੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਹੇ
ਸਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਿਦਲ ਵਾਿਲਓ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ!
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ਸਤੂਤੀ ਦਾ ਗੀਤ
ਧਰਮੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ, ਖ਼ਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਤ
ਕਰਨੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। 2 ਬਰਬਤ ਵਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ,
ਦਸ ਤਾਰ ਦੀ ਿਸਤਾਰ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਓ। 3 ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਨਾਲ ਵਜਾਓ।
4 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 5 ਉਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਯਾ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
1 ਹੇ
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ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ 7 ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੂੰਿਘਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
8 ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਉਸ ਦਾ
ਡਰ ਮੰਨਣ, 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਿਗਆ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਿਵਅਰਥ ਕਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ। 12 ਧੰਨ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਜਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਰਸੇ
ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ! 13 ਯਹੋਵਾਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 14 ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। 15 ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ
ਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 16 ਫੌਜ
ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੂਰਮਾ
ਬਹੁਤੇ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। 17 ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜਾ ਤਾਂ
ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਲ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
18 ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹੈ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, 19 ਿਕ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਜਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਿਦਆ
ਰੱਖੇ। 20 ਸਾਡਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਸਾਡਾ
ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਢਾਲ਼ ਹੈ। 21 ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਨੰ ਦ
ਰਹੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ
ਹੈ। 22 ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ
ਦਯਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਤੂਤੀ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਗਲ ਵਾਂਗੂੰ
ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ
ਿਗਆ।
1 ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਡਆਵੇਗੀ, ਦੀਨ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰ ਦ ਹੋਣਗੇ। 3 ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ, ਰਲ ਿਮਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੀਏ। 4 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ।
5 ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਉਜਲੇ
ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। 6 ਇਸ ਮਸਕੀਨ ਨੇ
ਪੁਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਨ ਵਾਿਲਆ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 8 ਚੱਖੋ
ਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 9 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਡਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। 10 ਸ਼ੇਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ
ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਬੱਿਚਓ, ਆਓ, ਮੇਰੀ
ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣਾ ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ। 12 ਉਹ
ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਭਿਲਆਈ ਵੇਖ?ੇ 13 ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ
ਕਰਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖ।
14 ਬਦੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾ ਅਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ, ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਕੰਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 16 ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਿਮਟਾ ਸੁੱਟੇ। 17 ਧਰਮੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
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ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। 18 ਯਹੋਵਾਹ ਟੁੱਟੇ
ਿਦਲ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਚਿਲਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 19 ਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ
ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। 20 ਉਹ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖ਼ਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ। 21 ਬੁਿਰਆਈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗੀ, ਅਤੇ
ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਨਗੇ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰੇਗਾ।
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ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਲੜ। 2 ਢਾਲ਼ ਅਤੇ ਨੇ ਜੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉੱਠ!
3 ਬਰਛਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ,
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੇਰਾ ਬਚਾਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। 4 ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ ਓਹ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ, ਿਜਹੜੇ
ਮੇਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਲਝ
ਜਾਣ! 5 ਉਹ ਪੌਣ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਜਾਏ। 6 ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹਨੇ ਰਾ ਅਤੇ
ਿਤਲਕਣਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ
7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਜਾਲ਼ ਿਛਪਾਇਆ
ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਟੋਆ ਪੁੱਿਟਆ ਹੈ।
8 ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਪਵੇ! ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਜਾਲ਼ ਉਸ
ਨੇ ਿਛਪਾਇਆ ਉਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ
ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ! 9 ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ
ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਮੇਰੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆਖਣਗੀਆਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ?
ਤੂੰ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਮਸਕੀਨ ਤੇ
ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਲੁ ਟੇਰੇ ਤੋਂ। 11 ਜ਼ਾਲਮ ਗਵਾਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਮੈਥੋਂ ਓਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 12 ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਦੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 13 ਜਦੋਂ
ਓਹ ਿਬਮਾਰ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਿਲਬਾਸ ਤੱਪੜ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ l 14 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਮੱਤਰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂੰ ਵਰਿਤਆ,
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰੇ ਿਤਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਗ ਨਾਲ
ਝੁੱਕ ਿਗਆ। 15 ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੰਗੜਾਉਣ ਤੋਂ ਅਨੰ ਦ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਨਾ ਜਾਿਣਆ। ਓਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। 16 ਉਨਾਂ ਕਪਟੀਆਂ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਿਜਹੜੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚੇ। 17 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇਂਗਾ? ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਖਾਯਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ
ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ! 18 ਮੈਂ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ,
ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ। 19 ਿਜਹੜੇ ਬੇਵਜਹ੍ਾ
ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰ ਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਮਟਕਾਉਣ
ਨਾ ਦੇ, 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਛਲ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 21 ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਵਾਹ, ਵਾਹ! ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ! 22 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਿਲਆ! ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਿਹ!
23 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਿਨਆਂ ਲਈ ਉੱਠ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਜਾਗ। 24 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰ ਦ ਨਾ
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ਹੋਣ ਦੇ! 25 ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਣ, ਭਈ ਵਾਹ,
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ! ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ! 26 ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੰ ਦ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਲਝ ਜਾਣ। ਿਜਹੜੇ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਅਤੇ
ਅਨਾਦਰ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਨਣ। 27 ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰਸੰਨ
ਹਨ ਓਹ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਖਦੇ ਜਾਣ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਤੋਂ
ਪਰਸੰਨ ਹੈ। 28 ਤਦ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਿਦਨ
ਭਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵਾਕ, ਉਹ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ
ਬਦੀ ਲੱਭੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਿਘਣਾਉਣੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। 3 ਉਹ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਦੀ ਅਤੇ ਛਲ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਣ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ
ਬਦੀ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਬਦੀ ਤੋਂ ਿਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 5 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। 6 ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ ਵੱਡੀ ਡੁੰਿਘਆਈ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਂ! 7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਿਕੰਨੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੈ! ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ
ਛਾਇਆ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 8 ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਿਚਕਨਾਈ
ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਪਲਾਏਂਗਾ, 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ
ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵੇਖਾਂਗ।ੇ 10 ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਦਯਾ, ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਮਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ
ਵਧਾਈ ਜਾ। 11 ਘਮੰਡੀ ਦਾ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ। 12 ਉੱਥੇ
ਬਦਕਾਰ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਓਹ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਨਾ
ਉੱਠ ਸਕਣਗੇ।
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ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਬੁਿਰਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੁੜਹ੍, ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸੜ। 2 ਓਹ
ਤਾਂ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂੰ ਛੇਤੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਵਾਂਗੂੰ ਮੁਰਝਾ
ਜਾਣਗੇ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਕਰ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਉੱਤੇ ਪਲ। 4 ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਿਨਹਾਲ
ਰਿਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰੇਗਾ। 5 ਆਪਣਾ ਰਾਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਹ
ਪੂਿਰਆਂ ਕਰੇਗਾ। 6 ਉਹ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ
ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰ ਵਾਂਗੂੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰੇਗਾ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਿਹ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੁੜਹ੍ ਿਜਹ ਦਾ ਰਾਹ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਜੁਗਤਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 8 ੋਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਤੇ ਕੋਪ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇ,
ਨਾ ਕੁੜਹ੍ - ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਹੀ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ 9 ਕੁਕਰਮੀ ਤਾਂ ਕੱਢ
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਵਾਿਰਸ ਹੋਣਗੇ। 10 ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੀ ਿਚਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੇਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਿਕਤੇ
ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਪਰ ਹਲੀਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ
ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। 12 ਦੁਸ਼ਟ ਧਰਮੀ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦਾ
ਹੈ। 13 ਪਰ੍ਭੂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦਾ
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ਿਦਨ ਆਉਂਦਾ ਿਪਆ ਹੈ। 14 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਧੂਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਧਣੁੱਖ ਿਖੱਿਚਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ
ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ। 15 ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਉਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਧੱਸੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਣੁੱਖ ਭੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
16 ਧਰਮੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਈਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
17 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। 18 ਯਹੋਵਾਹ ਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਦਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। 19 ਉਹ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਓਹ ਰੱਜ ਕੇ
ਖਾਣਗੇ। 20 ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੈਰੀ ਮੈਦਾਨ
ਦੀ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਿਮਟ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਮਟ
ਜਾਣਗੇ। 21 ਦੁਸ਼ਟ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮੀ
ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਵਾਿਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਸਰਾਪੀ ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 23 ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਚਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਦੜਹ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹ
ਪਰਸੰਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 24 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਡੱਗ ਵੀ ਪਵੇ ਪਰ ਿਡੱਿਗਆ
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। 25 ਮੈਂ
ਜੁਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਧਰਮੀ ਨੂੰ
ਿਤਆਿਗਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ ਮੰਗਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ। 26 ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਦੀ ਅੰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। 27 ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਹਟ, ਭਿਲਆਈ ਕਰ, ਅਤੇ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਵੱਸ। 28 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰੱਿਖਆ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਛੇਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। 29 ਧਰਮੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਵਾਿਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੱਸਣਗੇ। 30 ਧਰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਬੁੱਧੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਿਨਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
31 ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ
ਪੈਰ ਕਦੀ ਨਾ ਿਤਲਕਣਗੇ। 32 ਦੁਸ਼ਟ ਧਰਮੀ ਦੀ ਤਾਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰੇ। 33 ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਨਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। 34 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਿਰਸ
ਬਣੇਂ। ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਛੇਿਕਆ ਜਾਣਾ ਵੇਖੇਂਗਾ। 35 ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ
ਆਕੜ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਕੇਦਾਰ* ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ
ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂੰ ਫੈਲਿਦਆਂ ਦੇਿਖਆ। 36 ਪਰ ਉਹ ਲੰਘ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ
ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਪਰ ਉਹ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਾ।
37 ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਿਕ ਸਲਾਮਤੀ
ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਸ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 38 ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾਸ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਛੇਕੀ ਜਾਵੇਗੀ! 39 ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ
ਬਚਾਓ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਗੜਹ੍ ਹੈ,
40 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਨ।
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ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬਕਾ ਨਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ
ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜ! 2 ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆ ਖੁੱਬੇ
ਹਨ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ
ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਮੈਥੋਂ
ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 5 ਮੇਰੇ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਜਖ਼ਮ ਤੋਂ,
ਸਿੜਆਂਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕ ਵਗਦੀ ਹੈ। 6 ਮੈਂ ਦੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ
*
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ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹਾਂ,
7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ। 8 ਮੈਂ ਿਨਤਾਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀਿਸਆ
ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੂੰਗਦਾ ਹਾਂ। 9 ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇੱਿਛਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਾਹਣਾ ਤੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਿਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ
ਬਲ ਘੱਟ ਿਗਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
11 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਖੜੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰ ਜਾ ਖੜਹ੍ਦੇ ਹਨ। 12 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। 13 ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੂੰਗੇ ਵਰਗਾ
ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 14 ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹਾਂ
ਿਜਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਿਜਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੋਹਬ ਨਹੀਂ ਹਨ।
15 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! 16 ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਹ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰ ਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਿਤਲਕਣ ਓਹ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਡਆਈਆਂ ਕਰਨ, 17 ਮੈਂ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਗ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 18 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨੂੰ
ਮੰਨਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਚੰਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। 19 ਪਰ ਮੇਰੇ
ਵੈਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, 20 ਨਾਲੇ ਿਜਹੜੇ
ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ। 21 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਨਾ ਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ! 22 ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਰ!
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ਯਦੂਥੂਨ ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਾਂਗਾ,
ਿਕ ਿਕਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਦੁਸ਼ਟ
ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। 2 ਮੈਂ ਚੁੱਪ
ਕੀਤਾ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਛੱਡੀ, ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਿਪਆ। 3 ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪ ਿਗਆ, ਮੇਰੇ
ਸੋਚਿਦਆਂ-ਸੋਚਿਦਆਂ ਅੱਗ ਭੜਕ ਉੱਠੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੋਂ
ਬੋਲ ਉੱਿਠਆ, 4 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਤ ਦੱਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ
ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਨਾਂ ਿਨਤਾਣਾ ਹਾਂ।
5 ਵੇਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਚੱਪਾ ਭਰ ਠਿਹਰਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਥਰ ਵੀ
ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਹ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ! 6 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖ ਛਾਇਆ ਹੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਉਹ
ਮਾਇਆ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ!
7 ਹੁਣ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ।
8 ਮੇਿਰਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਮੈਨੂੰ
ਨਾ ਠਿਹਰਾ! 9 ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਬਣ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਿਲਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਹਟਾ ਦੇ,
ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਸਮ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 11 ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਦੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈਂ, ਤਦ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਹੁੱਪਣ ਨੂੰ
ਪਤੰਗੇ ਵਾਂਗੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੁਆਸ ਹੀ
ਹੈ! ਸਲਹ। 12 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਂ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ
ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ, ਮੇਿਰਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਵਰਗਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰ
ਹਾਂ। 13 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਖ ਫੇਰ ਲੈ ਿਕ ਮੈਂ ਟਿਹਕਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਮੈਂ
ਚਲਾ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ।
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ਸਤੂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਮੈਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਿਕਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ
ਵੱਲ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣ ਲਈ। 2 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਭਆਨਕ ਟੋਏ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਗੋਂ ਿਚੱਕੜ ਦੀ ਖੁੱਭਣ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ
ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਿਦੜਹ੍ ਕੀਤਾ। 3 ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਗੇ। 4 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ* ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੁਰਾਹੀਆਂ ਵੱਲ
ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 5 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ਼
ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਿਜਹੜੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਜੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ
ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਓਹ ਲੇਿਖਓਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। 6 ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਭੇਟ ਤੋਂ ਤੂੰ
ਪਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਹਨ, ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਪ
ਬਲੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ। 7 ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ!
ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 8 ਿਕ ਤੇਰੀ
ਇੱਿਛਆ ਨੂੰ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਪਰਸੰਨ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। 9 ਮੈਂ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਿਵੱਚ
ਧਰਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ। 10 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
ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਛਪਾਈ। 11 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਮ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ, ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ,
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
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। 13 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਮੇਰੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਛੇਤੀ
ਕਰ! 14 ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਾਰੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਣ! ਿਜਹੜੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਿਪਛਾਂਹ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ। 15 ਜੋ
ਮੈਨੂੰ “ਆਹਾ, ਆਹਾ!” ਆਖਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਦੇ ਮਾਰੇ
ਉੱਜੜ ਜਾਣ! 16 ਿਜੰਨੇ ਤੇਰੇ ਖੋਜ਼ੀ ਹਨ, ਓਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਅਨੰ ਦ
ਹੋਣ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਹਨ, ਓਹ ਸਦਾ ਆਖਦੇ
ਰਿਹਣ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ!” 17 ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ
ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ
ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਢੱਲ
ਨਾ ਲਾ!
12 ਿਕਉਂ
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ਰੋਗੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਨੂੰ
ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੱਡੇਂਗਾ। 3 ਯਹੋਵਾਹ
ਉਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਿਬਸਤਰਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਿਵਛਾਵੇਂਗਾ।
4 ਮੈ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ
ਚੰਿਗਆਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
*
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ਬੁਰਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਦੋਂ
ਿਮਟੇਗਾ? 6 ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਵੇਂ
ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਬਦੀ ਨਾਲ ਬਦੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ। 7 ਮੇਰੇ ਸਭ ਵੈਰ
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਮਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਉਹ ਉਪਾਓ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। 8 ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ
ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਿਡੱਿਗਆ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਮੁੜ ਉੱਠੇਗਾ
ਨਹੀਂ। 9 ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਸ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਚੁੱਕੀ
ਹੈ। 10 ਪਰ ਤੂੰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ,
ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। 11 ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੈਥੋਂ ਪਰਸੰਨ ਹੈਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਜਾਉਂਦਾ।
12 ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਿਸਿਧਆਈ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਸਦਾ
ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ। 13 ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਆਮੀਨ, ਿਫਰ ਆਮੀਨ।

ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

42
ਬੇ-ਘਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਹ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ।
1 ਿਜਵੇਂ ਹਰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ
ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਅ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। 2 ਮੇਰਾ ਜੀਅ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ, ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਿਤਹਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ
ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ? 3 ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਿਦਨੇ
ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਓਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਕੱਥੇ? 4 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, ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਤੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 5 ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ
ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। 6 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। 7 ਤੇਰੇ
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡੁੰਿਘਆਈ-ਡੁੰਿਘਆਈ ਨੂੰ
ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਅਤੇ ਲਿਹਰਾਂ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ
ਦੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। 8 ਿਦਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਜੋ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਮੈ ਆਖਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹੈਂ? ਮੈ
ਿਕਉਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਅਨੇ ਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹਾਂ? 10 ਮੇਰੇ
ਿਵਰੋਧੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ
ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈਂ, ਜਦੋਂ ਓਹ ਿਦਨ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਕੱਥੇ
ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ? 11 ਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀਅ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖ! ਮੈਂ
ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖੜੇ ਦਾ ਬਚਾਓ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

43
ਬੇ-ਘਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ

1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਨਰਦਈ ਕੌਮ ਨਾਲ
ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ, ਕਪਟੀ ਤੇ ਭੈੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ! 2 ਿਕਉਂ ਜੋ

ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ
ਹੈਂ? ਮੈ ਿਕਉਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਅਨੇ ਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਿਫਰਦਾ
ਹਾਂ? 3 ਆਪਣੇ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਕ ਓਹ
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਅਤੇ
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ਤੇਿਰਆਂ ਡੇਿਰਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। 4 ਤਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਹੈਂ, ਅਤੇ ਬਰਬਤ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! 5 ਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀਅ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ? ਅਤੇ
ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਿਕਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖ! ਮੈਂ
ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖੜੇ ਦਾ ਬਚਾਓ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ।

44
ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਹ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਿਣਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਉੱਮਤਾਂ ਨੂੰ
ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਿਦੱਤਾ। 3 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਆ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਮੁਖ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ।
4 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ, ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਿਜੱਤਾਂ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਕਰ! 5 ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਾਂਗ,ੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਧਾਂਗ,ੇ 6 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਣੁੱਖ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ
ਬਚਾਵੇਗੀ, 7 ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਡਆਂ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ
ਸਾਿਡਆਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਸਾਰੇ ਿਦਨ
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਸਲਹ। 9 ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਤਆਿਗਆ ਅਤੇ ਬੇਪਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। 10 ਤੂੰ ਿਵਰੋਧੀਆਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਸਾਨੂੰ ਿਪਛਾਂਹ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੁ ੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 11 ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 12 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਤ ਵੇਚਦਾ ਹੈਂ,
ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 13 ਤੂੰ
ਸਾਡੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਨੰ ਿਦਆ, ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠਾ ਅਤੇ ਹਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। 14 ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਉਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਣ ਦਾ
ਕਾਰਨ। 15 ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਮੇਰੀ ਪਰਤੱਖ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ
ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, 16 ਤਰਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਫ਼ਰ
ਬਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਵੱਟਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਦੇ ਕਾਰਨ। 17 ਇਹ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੀਿਤਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਵਸਾਿਰਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮ ਿਵੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
18 ਸਾਡਾ ਮਨ ਿਪਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ
ਮੁੜੇ, 19 ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਿਗੱਦੜਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ
ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 20 ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਿਵਸਾਿਰਆ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਓਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਅੱਡੇ ਹਨ, 21 ਤਾਂ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰੇਗਾ?
ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ! 22 ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਿਦਨ ਭਰ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ!। 23 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਜਾਗ! ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ
ਹੈਂ? ਜਾਗ ਉੱਠ! ਸਦਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਿਤਆਗ ਨਾ ਦੇ। 24 ਤੂੰ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਕਾਹਨੂੰ ਲੁ ਕਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਿਵਸਾਰਦਾ
ਹੈਂ? 25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾਕ ਤੱਕ ਝੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਿਢੱਡ ਭੋਂ
ਨਾਲ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ! 26 ਉੱਠ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਦਯਾ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ!।
*
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ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਿਵਆਹ ਦਾ ਗੀਤ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੇਸ਼ਨੀਮ ਰਾਗ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਰਹ
ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ। ਪਰ੍ੇਮ ਦਾ ਗੀਤ।
1 ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉੱਛਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ
ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਰਿਚਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ
ਮਾਿਹਰ ਿਲਖਾਰੀ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਹੈ। 2 ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁੰਦਰ
ਹੈਂ, ਤੇਿਰਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਦਯਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 3 ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ! ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ।
4 ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਸਿਚਆਈ, ਕੋਮਲਤਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ
ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਿਭਆਨਕ
ਕਾਰਜ ਿਸਖਲਾਵੇਗਾ! 5 ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਿਤੱਖੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਿਡੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ।
6 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ* ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ
ਦਾ ਆੱਸਾ ਿਸਿਧਆਈ ਦਾ ਆੱਸਾ ਹੈ! 7 ਤੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ, ਬਦੀ
ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਮੁਰ, ਅਗਰ ਅਤੇ ਤੇਜ ਪੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ
ਦੰਦ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
9 ਤੇਰੀਆਂ ਪਤਵੰਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਰਾਣੀ
ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਓਫੀਰ ਦੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜਹ੍ੀ
ਹੈ। 10 ਧੀਏ, ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ! 11 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸੁਹੱਪਣ
ਤੋਂ ਮੋਿਹਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ
ਟੇਕ। 12 ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਟ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਧਨਵਾਨ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। 13 ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਲਬਾਸ ਸੁਨਿਹਰੀ ਕਸੀਦੇ
ਦਾ ਹੈ। 14 ਬੂਟੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਪਿਹਰਾਵੇ ਪਿਹਨੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ
ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇਿਪੱਛੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 15 ਓਹ ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਓਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ
ਵੜਨਗੀਆਂ। 16 ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਵੇਂਗਾ। 17 ਮੈਂ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜੀ
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਦਾ ਤੱਕ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਹ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਲਾਮੋਥ ਦੀ
ਰਾਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ।
1 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ l 2 ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ
ਧਰਤੀ ਉਲਟ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ,
3 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਗਰਜਣ ਅਤੇ ਝੱਗ ਛੱਡਣ, ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਉਸ
ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਰ-ਥਰਾਉਣ। ਸਲਹ। 4 ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਿਜਸ
ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ , ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਨੰ ਿਦਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਡੋਲੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਗਾ। 6 ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜ ਮਚਾਇਆ, ਰਾਜ ਡੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪੰਘਰ ਗਈ। 7 ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ
ਗੜਹ੍ ਹੈ। ਸਲਹ। 8 ਆਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ,ੋ ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾਈਆਂ ਹਨ। 9 ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਿਨਆਂ ਤੱਕ
ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਣੁੱਖ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
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ਬਰਛੀ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਥਾਂ* ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ
ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ! 10 ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੜੋ† ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਓ
ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਵਿਡਆਇਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਡਆਇਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ! 11 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਗੜਹ੍ ਹੈ। ਸਲਹ।
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ਸਰਬ ਉੱਚ ਰਾਜਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਹ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਸਭ ਲੋ ਕੋ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ, 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਤੇ
ਿਭਆਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ! 3 ਉਹ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 4 ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਿਪਆਰੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਨੂੰ । ਸਲਹ। 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਲਕਾਰ
ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਨਰਿਸੰਗੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ।
6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਓ, ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਗੁਣ ਗਾਓ, ਗੁਣ ਗਾਓ! 7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ
ਹੈ, ਸੁਰ ਤਾਲ ਨਾਲ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ! 8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ
ਬੈਠਾ ਹੈ। 9 ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਕ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ
ਹਨ, ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੈ!
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਗਰ ਿਸਯੋਨ
ਗੀਤ। ਭਜਨ। ਕੋਰਹ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ।
1 ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤ ਉਸਤਤ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ! 2 ਉਿਚਆਈ ਕਰਕੇ
ਸੁੰਦਰ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦੀ
ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ। 3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਗੜਹ੍ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। 4 ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ
ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਓਹ ਿਮਲ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। 5 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਡੱਠਾ, ਫੇਰ ਦੰਗ ਰਿਹ ਗਏ, ਿਵਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉੱਠ ਭੱਜ!ੇ 6 ਉੱਥੇ
ਕੰਬਣੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਲੱਗੀਆਂ। 7 ਤੂੰ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਭੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈਂ। 8 ਿ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। 9 ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਉੱਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ। 10 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਵੇਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਿਤਵੇਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਬੰਿਨਆਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਧਰਮ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
11 ਤੇਰੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇ, ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ! 12 ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਫਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਪਰਦੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੇ ਬੁਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਗਣੋ। 13 ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ
ਨੂੰ ਿਦਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ। 14 ਇਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾਂ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ
ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਵੀ ਓਹੋ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਰਹੇਗਾ!
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ਧਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਹ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕੋ, ਇਹ ਸੁਣੋ, ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਓ ਕੰਨ
ਲਾਓ! 2 ਕੀ ਊਚ, ਕੀ ਨੀਚ, ਧਨੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਇਕੱਠੇ। 3 ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਨੱਕਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ
ਿਗਆਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ
†

46:10 ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ

*

49:7 ਭਰਾ

†

49:16 ਦੌਲਤ

*
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ਬਰਬਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਖੋਲਾਂਗਾ। 5 ਬੁਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਕਉਂ
ਡਰਾਂ, ਜਦ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? 6 ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ
ਮਾਇਆ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ
ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, 7 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ* ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ, 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਹੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਅਸਾਧ ਹੈ, 9 ਿਕ ਉਹ ਅਨੰ ਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦਾ
ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ।ੇ 10 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। 11 ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਨਵਾਸ
ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਰਿਹਣਗੇ, ਓਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ
ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 12 ਪਰ ਆਦਮੀ ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਟਕੇਗਾ,
ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 13 ਉਨਾਂ
ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਲਹ। 14 ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਯਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਗਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਦਾ ਕੋਈ
ਿਟਕਾਣਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। 15 ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ
ਵੱਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਲਹ।
16 ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ
ਪਰਤਾਪ† ਵਧ ਜਾਵੇ, 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ
ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਉੱਤਰੇਗਾ, 18 ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਗੇ, - 19 ਤਦ ਵੀ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਲੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਕਦੇ
ਵੀ ਚਾਨਣ ਨਾ ਵੇਖਣਗੇ। 20 ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰ
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ!
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ਧਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਹ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਲਿਹੰਦੇ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਹੈ।
2 ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਮਿਕਆ।
3 ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੇ, ਅੱਗ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ
ਅੱਗੇ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਨੇ ਰੀ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਹੈ! 4 ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇ। 5 ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰੋ, ਿਜਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਹੈ। 6 ਸਵਰਗ ਉਹ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੀ ਿਨਆਈਂ ਹੈ। ਸਲਹ। 7 ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ,
ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਿਦਆਂਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ! 8 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਝੜਕਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। 9 ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਲ਼ਦ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਿੜਆਂ ਤੋਂ
ਬੱਕਰੇ ਲਵਾਂਗਾ, 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਰੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ। 11 ਪਹਾੜਾਂ * ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਹਨ। 12 ਮੈਂ ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਖਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ।
13 ਭਲਾ, ਮੈਂ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵਾਂ? ਜਾਂ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਪੀਵਾਂ?
14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
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ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, 15 ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਦਨ
ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੇਂਗਾ।
16 ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ
ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ
ਨੇ ਮ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 17 ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈਂ? 18 ਜਦ ਤੂੰ ਚੋਰ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਵਭਚਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ! 19 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਲਈ ਖੋਿਲਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਧੋਖਾ ਘੜਦੀ ਹੈ। 20 ਤੂੰ ਬਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ, ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। 21 ਤੂੰ
ਇਹ ਕੰਮ ਿਕਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਛੱਡੀ, ਤੂੰ ਸਮਿਝਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੀ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ
ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। 22 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। 23 ਿਜਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ।
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ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ, ਜਦੋਂ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ
ਸੀ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਿਮਟਾ ਦੇ!
2 ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ,
3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਸਦਾ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 4 ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰੇਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਿਨੱਕਲੇਂ। 5 ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ
ਿਲਆ*। 6 ਵੇਖ, ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਚਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਗੁਪਤ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਿਸਖਾਵੇਂਗਾ। 7 ਜੂਫ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ† ਤਾਂ ਮੈਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਚੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ।
8 ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਸੁਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਹੱਡੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣ। 9 ਮੇਿਰਆਂ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈ, ਅਤੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਦੇ! 10 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਪਾਕ ਮਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿਥਰ
ਆਤਮਾ ਵੀ। 11 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਾ ਧੱਕ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਲੈ! 12 ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। 13 ਤਦ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ
ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ। 14 ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਡਾ,
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। 15 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ
ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। 16 ਤੂੰ
ਤਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਪਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਿਦੰਦਾ,
ਹੋਮ ਬਲੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਟੁੱਟਾ
ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਹੈ‡, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ
ਤੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇਗਾ। 18 ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸੀਯੋਨ ਦਾ ਭਲਾ
ਕਰ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। 19 ਤਦ ਤੂੰ ਧਰਮ
*

51:5 ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹਾਂ

ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ

*

†

†

51:7 ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ

‡

ਦੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਸੰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਹੋਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਮ
ਬਲੀ ਿਵੱਚ, ਤਦ ਓਹ ਤੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲ਼ਦ ਚੜਹ੍ਾਉਣਗੇ।

52
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਕੀਲ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
ਜਦੋਂ ਦੋਏਗ ਅਦੋਮੀ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਅਹੀਮਲਕ
ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਹੈ।
1 ਹੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਤੂੰ ਬੁਿਰਆਈ* ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦੀਪਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 2 ਹੇ ਛਲੀਏ, ਤੇਰੀ ਜੀਭ
ਬੁਿਰਆਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਤੱਖੇ ਉਸਤਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ! 3 ਤੂੰ
ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ
ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ। ਸਲਹ। 4 ਹੇ ਛਲ ਵਾਲੀ ਜੀਭ, ਤੂੰ
ਸਾਰੀਆਂ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈਂ!
5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਤੇਰੇ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਖੇੜ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਜੜਹ੍
ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ! ਸਲਹ। 6 ਧਰਮੀ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਡਰਨਗੇ, ਅਤੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਗੇ, 7 ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਓਹੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਗੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਸੀ! 8 ਪਰ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 9 ਮੈਂ ਸਦਾ
ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ
ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ†।
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ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮਹਲਥ ਦੇ ਰਾਗ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਭਜਨ।
1 ਮੂਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਹੀ
ਨਹੀਂ! ਉਹ ਿਵਗੜ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ,
ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਦਮ
ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਿਦਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਖੋਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 3 ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ
ਦੇ ਸਭ ਿਫਰ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ
ਨਹੀਂ! 4 ਭਲਾ, ਇਹ ਕੁਕਰਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾਂਦ*ੇ ਿਜਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? 5 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਭੈਅ ਖਾਧਾ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈਅ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਧਰਮੀਆਂ† ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਿਖੰਡਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਛਾਉਣੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਿਦਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 6 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਬਚਾਓ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ!
ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇਗਾ, ਤਦ
ਯਾਕੂਬ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ।

54
ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ
ਭਜਨ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਫੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਦਾਊਦ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਲੁ ਿਕਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ?”

51:17 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਲੀਮ ਆਤਮਾ ਮੇਰਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ

52:9 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਹੈ

54:3 ਪਰਦੇਸੀ

ਜ਼ਬੂਰ 53:6

*

53:4 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟਦੇ

†

*

52:1 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ

53:5 ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ

ਜ਼ਬੂਰ 54:1
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1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰ! 2 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਸੁਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾ, 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਘਮੰਡੀ*
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋਏ,
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ। ਸਲਹ।
4 ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਸੰਭਾਲੂ ਹੈ।
5 ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਮੇਰੇ ਘਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇ! 6 ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਚੜਹ੍ਾਵਾਂਗਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। 7 ਉਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ!

55
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਦਾਊਦ
ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁ ਕਾ, 2 ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਦੇ! ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਵੱਚ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੂੰਗਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, 3 ਵੈਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ੋਧ
ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। 4 ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ
ਡਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਿਪਆ ਹੈ। 5 ਡਰ ਅਤੇ ਥਰ-ਥਰਾਹਟ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ
ਪਏ, ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਿਲਆ ਹੈ। 6 ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ,
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਿਜਹੇ ਖੰਭ ਿਮਲਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਰਾਮ
ਪਾਉਂਦਾ! 7 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਦੂਰ ਵਾਟ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਵਸੇਰਾ
ਕਰਦਾ! ਸਲਹ। 8 ਮੈਂ ਅਨੇ ਰੀ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਓਟ ਲੈਂਦਾ।
9 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਲੈ , ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖ-ੋ ਵੱਖਰੀਆਂ
ਕਰ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਅਨੇ ਰ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ!
10 ਓਹ ਵੈਰੀ ਿਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਬਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। 11 ਤਬਾਹੀ ਉਸ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 12 ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 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 ਲੁ ੱਕ ਜਾਂਦਾ,
13 ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ ਦਾ ਸੀ! 14 ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮੱਠੀਆਂ-ਿਮੱਠੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਿਫਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 15 ਮੌਤ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇ, ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ
ਜੀਅ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਿਰਆਈ ਹੈ! 16 ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। 17 ਸ਼ਾਮ, ਸਵੇਰ
ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੂੰਗਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ। 18 ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਿਲਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। 19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ।
ਸਲਹ। ਇਹ ਓਹ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 20 ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 21 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
ਨੰ ਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ! 22 ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ, ਅਤੇ ਉਹ
ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਓਹ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦੇਵੇਗਾ। 23 ਪਰ
ਤੂੰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਡੇਗ ਦੇਵੇਂਗਾ,
*
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਯੋਂਤੇਲੇਖੋਕੀਮ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ
ਦਾ ਿਮਕਤਾਮ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਥ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ
ਸੀ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਮੈਨੂੰ
ਿਮੱਧਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ!
2 ਮੇਰੇ ਘਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਮੱਧਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਨ
ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। 3 ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। 4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 5 ਓਹ
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। 6 ਓਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ
ਕੇ ਲੁ ੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਓਹ
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਆਕੜਦੇ ਸਨ। 7 ਭਲਾ, ਓਹ ਬਦਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਚ
ਿਨੱਕਲਣਗੇ? ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ੋਧ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹ ਦੇ!
8 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਵਾਰਾ ਿਫਰਨ ਦਾ ਲੇ ਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਮੇਿਰਆਂ ਅੰਝੂਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਕੁੱਪੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡ, ਭਲਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਹਨ?। 9 ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਤਦ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਿਪਛਾਂਹ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ,
ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਹੈ*। 10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਬਚਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਬਚਨ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਕਰਾਂਗਾ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ,
ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 12 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ, 13 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈ ਹੈ, - ਭਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਿਰਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡੇ
ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇਂਗਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦੇ
ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾਂ ਿਫਰਾਂ?
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ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਲ-ਤਸ਼ਹੇਤ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਿਮਕਤਾਮ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਕ ਿਗਆ ਸੀ।
1 ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ! ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ
ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਿਚਰ ਇਹ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾ ਲੰਘ
ਜਾਣ। 2 ਮੈ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3 ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ
ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਿਮੱਧਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਸਲਹ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਚਆਈ ਘੱਲੇਗਾ।
4 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਮੈ ਭਾਂਬੜਾਂ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਆਦਮ
ਵੰਸ਼ੀਆਂ* ਿਵੱਚ ਲੇਟਾਂਗਾ, ਿਜੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬਰਛੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। 5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ
ਉਤਾਹਾਂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ!
6 ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਲ਼ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਝੁੱਕ
ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟੋਆ ਪੁੱਿਟਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਲਹ। 7 ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ!
8 ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਾਗ! ਹੇ ਿਸਤਾਰ ਤੇ ਬਰਬਤ, ਜਾਗੋ! ਮੈਂ ਫਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ
ਜਾਗਾਂਗਾ! 9 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗਾ! 10 ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ

57:4 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਿਵੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਫਾੜਦੇ ਹਨ
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ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈ। 11 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ
ਉਤਾਹਾਂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ!

58
ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਲ-ਤਸ਼ਹੇਤ ਦੇ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ
ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਬਲਵਾਨ ਸ਼ਾਸਕੋ*, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ
ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਿਨਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 2 ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ
ਅਨੇ ਰ ਤੋਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋ? 3 ਦੁਸ਼ਟ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਓਪਰੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੰਮਦੇ
ਸਾਰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ-ਬੋਲ ਕੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 4 ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਵੱਸ
ਸੱਪ ਦੀ ਿਵੱਸ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਓਹ ਉਸ ਬੋਲੇ ਨਾਗ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਹਨ
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਮੁੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 5 ਿਜਹੜਾ ਸਪੇਿਰਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਡੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਓਹ ਜਾਦੂ ਕਰਨ।
6 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਭੰਨ ਸੁੱਟ,
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੁਆਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟ। 7 ਓਹ
ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਵਿਹ ਜਾਣ, ਜਦ ਓਹ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ
ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਓਹ, ਜਾਣੋ, ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ! 8 ਓਹ ਘੋਗੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣ ਜੋ
ਗਲ਼ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਇਸਤੀ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣ
ਿਜਸ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ! 9 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਗਾਂ
ਛਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਤੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਲੇ, ਅਣਜਲੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲੇ
ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। 10 ਧਰਮੀ ਇਹ ਬਦਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਵੇਗਾ। 11 ਤਦ ਆਦਮੀ
ਆਖੇਗਾ, ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ!
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ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਲ-ਤਸ਼ਹੇਤ ਦੇ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ
ਦਾ ਿਮਕਤਾਮ; ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ
ਘਰ ਉੱਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਉਿਚਆਈ ਤੇ ਰੱਖ! 2 ਮੈਨੂੰ ਬਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ, ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ! 3 ਵੇਖ ਤਾਂ, ਓਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ
ਹਨ, ਬਲਵੰਤ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਨਾ ਮੇਰਾ
ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਪਾਪ ਹੈ, 4 ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਓਹ
ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਜਾਗ ਅਤੇ ਵੇਖ! 5 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਗ ਉੱਠ! ਿਕਸੇ
ਖੋਟੇ ਬਦਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਨਾ ਕਰ! ਸਲਹ। 6 ਓਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਭੌਂਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਿਫਰਦੇ
ਹਨ। 7 ਵੇਖ, ਓਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਡਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ
ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? 8 ਪਰ
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਿਵੱਚ
ਉਡਾਵੇਂਗਾ!। 9 ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗੜਹ੍ ਜੋ ਹੈ। 10 ਮੇਰਾ ਦਯਾਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਫਤਹ ਿਵਖਾਵੇਗਾ। 11 ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢ, ਮਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੀ ਢਾਲ਼,
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਆਂ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦੇ! 12 ਉਨਾਂ
ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਉਸ
ਿਫਟਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਓਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਆਪਣੇ
ਹੰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ! 13 ੋਧ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ, ਉਨਾਂ ਦਾ
ਅੰਤ ਕਰ! ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
*
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ਯਾਕੂਬ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਸਲਹ।
14 ਤਾਂ ਓਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਭੌਂਕਣ, ਅਤੇ ਨਗਰ
ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਣ ਿਫਰਨ। 15 ਓਹ ਟੁੱਕ ਦੇ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਭੌਂਦੇ ਿਫਰਨ, ਅਤੇ
ਜੇ ਰੱਜ ਨਾ ਜਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠਿਹਰਨ! 16 ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਦਾ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗੜਹ੍ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹਗਾਰ
ਿਰਹਾ ਹੈਂ। 17 ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਲ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗੜਹ੍ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

60
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੂਸ਼ਨੇ ਦੂਤ ਦੇ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ
ਦਾ ਿਮਕਤਾਮ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਮ ਨਹਰੈਮ ਅਤੇ ਅਰਮ ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਲੂ ਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ
ਅਦੋਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਿਦੱਤ।ੇ
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ
ਹੈ, ਤੂੰ ੋਧੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬਹਾਲ ਕਰ! 2 ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾ
ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਡੋਲਦੀ ਹੈ! 3 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਡਾਢੇ ਕਲੇਸ਼ ਿਵਖਾਏ
ਹਨ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦੀ ਮਧ ਿਪਆਈ ਹੈ। 4 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਅ ਮੰਨਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਵਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਲਹ। 5 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਛੁਡਾਏ
ਜਾਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ!
6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ* ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਦਆਂਗਾ ਤੇ ਸੁੱਕੋਥ ਦੀ ਘਾਟੀ
ਨੂੰ ਿਮਣਾਂਗਾ। 7 ਿਗਲਆਦ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਵੀ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦਾ ਟੋਪ ਹੈ, ਯਹੂਦਾਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਡੰਡਾ ਹੈ, 8 ਮੋਆਬ ਮੇਰੀ
ਿਚਲਮਚੀ ਹੈ, ਅਦੋਮ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੌਲਾ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਹੇ ਫ਼ਿਲਸਤ,
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ†! 9 ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਫ਼ੀਲਦਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਜਾਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਅਦੋਮ ਦੇਸ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? 10 ਭਲਾ,
ਤੂੰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਿਤਆਗ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੂੰ
ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? 11 ਿਵਰੋਧੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਓ ਿਵਅਰਥ ਹੈ। 12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮਗਤੀ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਲਤਾੜ ਸੁੱਟੇਗਾ!

61
ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਦਾਊਦ
ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਦੇ! 2 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਢਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ
ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਚੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ,
3 ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਜੋ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਬੁਰਜ
ਹੈਂ। 4 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪਨਾਹ
ਲਵਾਂਗਾ। ਸਲਹ। 5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ, ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
6 ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਵਰੇ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਹੋਣਗੇ। 7 ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਦਾ ਤੱਕ ਵੱਸੇਗਾ, ਦਯਾ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਥਾਪ ਰੱਖ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ। 8 ਸੋ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਿਨਤ ਨੇ ਮ ਆਪਣੀਆਂ
ਸੁੱਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂ।

60:8 ਮੈਂ ਫ਼ਲੀਸਤੀ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ। ਯਦੂਥੂਨ ਦੀ
ਰਾਗ ਉੱਤੇ।
1 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ
ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 2 ਉਹੋ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ
ਉੱਚਾ ਗੜਹ੍ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ। 3 ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋੜੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਿਮਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੋ,
ਜੋ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਤੇ ਿਹੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵਾੜ ਵਰਗਾ ਹੈ? 4 ਓਹ ਮਤਾ
ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਨਰਾ ਇਸੇ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਡੇਗ
ਦੇਣ, ਓਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਓਹ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਲਹ। 5 ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਿਹ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 6 ਉਹੋ
ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੈ, ਉਹੋ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗੜਹ੍ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ
ਡੋਲਾਂਗਾ। 7 ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਤਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ
ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਲ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। 8 ਹੇ
ਪਰਜਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਖੋਲ ਿਦਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਹੈ। ਸਲਹ। 9 ਨੀਚ ਲੋਕ ਸਾਹ
ਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਿਮਿਥਆ ਹਨ, ਤੱਕੜੀ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਉਤਾਹਾਂ ਚੜਹ੍ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਾਹ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੇ ਹਨ। 10 ਅਨੇ ਰ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਲੁ ੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੂੰ-ਫੂੰ ਕਰੋ, ਧਨ ਸੰਪਤੀ
ਜੇ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਓ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ
ਬੋਿਲਆ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਹੈ। 12 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਦਯਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ।
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ਿਪਆਸਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਤਪਤ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਸੀ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, 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। 2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਣ ਪਾਇਆ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਲ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਮਿਹਮਾ ਵੇਖਾਂ। 3 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ। 4 ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤੈਨੂੰ
ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਾਂਗਾ।
5 ਿਜਵੇਂ ਚਰਬੀ ਤੇ ਿਥੰਿਧਆਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਿਤਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ, 6 ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ
ਪਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 7 ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ
ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਵਾਂਗਾ। 8 ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਤੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
9 ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ
ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। 10 ਓਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,
ਓਹ ਿਗੱਦੜਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਆਉਣਗੇ। 11 ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ,
ਪਰ ਛਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

64
ਗੁਪਤ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਫ਼ਿਰਆਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ
ਵੈਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾ। 2 ਬਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਮਤੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ
ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁ ਕਾ, 3 ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤਲਵਾਰ
ਵਾਂਗੂੰ ਿਤੱਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ
*
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ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਿਲਆ ਹੈ, 4 ਿਕ ਗੁਪਤ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ
ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ, ਓਹ ਅਚਾਨਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ।
5 ਓਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲਈ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹ
ਫੰਦੇ ਲੁ ਕਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਭਲਾ, ਕੌਣ
ਸਾਨੂੰ * ਵੇਖੇਗਾ? 6 ਓਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਪੱਕਾ ਖੋਜ ਕੱਿਢਆ ਹੈ!” ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ
ਅੰਦਰਲਾ ਿਦਲ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। 7 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੀਰ
ਚਲਾਵੇਗਾ, ਓਹ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 8 ਓਹ ਠੇਡੇ ਖਾਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਦੀ
ਰਸਨਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਭ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।
9 ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਡਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਨਗੇ। 10 ਧਰਮੀ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ
ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਮਨ
ਵਾਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨਗੇ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ, ਗੀਤ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਬਰ ਹੀ ਉਸਤਤ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2 ਹੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ
ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। 3 ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲਵੇਂਗਾ।
4 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈਂ,
ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਿਤਪਤ ਹੋਵਾਂਗ।ੇ 5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚਹੁੰ ਕੂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਿਭਆਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ! 6 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਿਦੜਹ੍
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਬਲ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ
ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ
ਨੂੰ ਥਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ, 8 ਨਾਲੇ ਓੜਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੇਰੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ
ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸੰਝ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦਾ
ਹੈਂ। 9 ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰੇਲ-ਪੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,
ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਹਿਰਆ-ਭਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਦੀ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਲਈ ਅੰਨ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। 10 ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਸਆੜਾਂ ਦੀ ਡੰਝ
ਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਉਹ
ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ
ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ। 11 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇ ਕੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਦਾ ਹੈਂ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਿਚਕਨਾਈ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। 12 ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੋਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ।
13 ਜੂਹਾਂ ਇੱਜੜ ਨਾਲ ਕੱਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਣਾ ਅੰਨ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ
ਗਈਆਂ, ਓਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ।
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ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਭਜਨ, ਗੀਤ।
1 ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ, 2 ਉਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੋ! 3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕੇਡੇ ਡਰਾਉਣੇ
ਹਨ! ਤੇਰੀ ਮਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਹਚਕ
ਕੇ ਆਉਣਗੇ! 4 ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਗਾਉਣਗੇ, ਓਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣਗੇ। ਸਲਹ। 5 ਆਓ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ,ੋ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਉਹ ਦੀ ਕਰਨੀ
ਿਭਆਨਕ ਹੈ। 6 ਉਹ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਥਲ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਓਹ ਦਿਰਆ
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ਿਵੱਚੋਂ ਸੁੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਨਹਾਲ ਹੋਏ।
7 ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਕੀ ਲੋਕ ਿਸਰ ਨਾ
ਚੁੱਕਣਗੇ!। ਸਲਹ। 8 ਹੇ ਲੋਕੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ,
ਉਹ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ, 9 ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆਂ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 10 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਖਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਾਉਣ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਇਆ
ਹੈ। 11 ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਢਾ
ਭਾਰ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! 12 ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਿਰਆ ਥਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ। 13 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ,
14 ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਿਨਆ। 15 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਿਤਆਂ ਦੀ ਧੂਪ ਨਾਲ ਚੜਹ੍ਾਵਾਂਗਾ। ਸਲਹ। 16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਭੈਅ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਓ, ਆਓ, ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਿਕ
ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਪੁਕਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਲਾਿਹਆ। 18 ਜੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਾ ਸੁਣਦਾ।
19 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। 20 ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ
ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ
ਰੋਿਕਆ।
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ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਗੀਤ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਭਜਨ,
ਗੀਤ।
1 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾਵੇ। ਸਲਹ। 2 ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਾਹ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ। 3 ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ! 4 ਉੱਮਤਾਂ
ਅਨੰ ਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਲਕਾਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਂਗਾ। ਸਲਹ।
5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਲੋ ਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ! 6 ਭੋਂ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਿਸਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। 7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੂੰਟਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣਗੀਆਂ!।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਜੱਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀ ਿਛੰਨ ਿਭੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਨਾਲ ਖਿਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਸ ਜਾਣ! 2 ਿਜਵੇਂ
ਧੂੰਆਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਮ ਪੰਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ! 3 ਪਰ ਧਰਮੀ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣ, ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਣ, ਓਹ ਅਨੰ ਦਤਾਈ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ!
4 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! 5 ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ
ਦੀ ਰੱਿਖਆ† ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਨਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਹੈ। 6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ
ਨੂੰ ਭਾਗਵਾਨੀ ਿਵੱਚ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਕੀ ਸੁੱਕੀ ਸੜੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। 7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
*
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ਤੁਿਰਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਥਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਿਗਆ,। ਸਲਹ। 8 ਤਦ
ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ, ਅਕਾਸ਼ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੋ ਪਏ, ਉੱਥੇ
ਸੀਨਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਬ ਉੱਠੀ।
9 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਡਾਢੀ ਵਰਖਾ ਵਰਾਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮਰਾਸ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਉਹ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 10 ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਵੱਸੀ, ਤੂੰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 11 ਪਰ੍ਭੂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ
ਦਲ ਹੈ, 12 “ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦ,ੇ ਓਹ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ!” ਅਤੇ
ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। 13 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਿੜਆਂ
ਿਵੱਚ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਖੰਭ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਪਰ ਪੀਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 14 ਜਦ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ, ਸਲਮੋਨ ਉੱਤੇ
ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ! 15 ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਰਬਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਬਤ
ਹੈ, ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਰਬਤ ਚੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬਤ ਹੈ। 16 ਹੇ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ
ਪਰਬਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੱਸਣ ਲਈ
ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋ? ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਤੱਕ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ। 17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਥ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਸੀਨਈ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਹੈ। 18 ਤੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ, ਤੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ
ਿਲਆ, ਤੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਗੋਂ ਆਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦਾਨ ਲਏ,
ਿਕ ਯਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਥੇ ਵੱਸ।ੇ 19 ਪਰ੍ਭੂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਰੋਜ਼
ਿਦਹਾੜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ!। ਸਲਹ। 20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਰਹਾਈ ਹੈ। 21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ , ਨਾਲੇ ਖੁਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਭੰਨ
ਸੁੱਟੇਗਾ! 22 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੋੜ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਡੁੰਿਘਆਈਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ,
23 ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਡੋਬੇਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਿਤਆਂ
ਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਲੁ ਕਮਾ ਵੈਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇ! 24 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨਾਂ
ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਲੂ ਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਲੂ ਸ ਨੂੰ । 25 ਗਵੱਈਏ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਵਜੰਤਰੀ
ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ, ਜੁਆਨ ਤੀਵੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਡੱਫਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 26 ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੋਤੇ‡ ਤੋਂ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖੋ! 27 ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ
ਸਣੇ, ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ। 28 ਤੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਲ ਦੀ ਆਿਗਆ§ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ
ਕੁਝ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੜਹ੍ ਕਰ! 29 ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭੇਟ ਿਲਆਉਣਗੇ।
30 ਕਾਿਨਆਂ ਦੇ ਦਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਿਝੜਕ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੇ ਵੱਿਛਆਂ ਸਣੇ, ਿਜਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਿਮੱਧਦੇ ਹਨ! ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ
ਲੜਾਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ। 31 ਿਮਸਰ
ਤੋਂ ਰਈਸ ਆਉਣਗੇ, ਕੂਸ਼ ਿਸ਼ਤਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ
ਪਸਾਰੇਗਾ। 32 ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੀਓ ਰਾਜਧਾਨੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਗਾਓ,
ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਸਲਹ। 33 ਿਜਹੜਾ ਮੁੱਢੋਂ ਅਕਾਸ਼ਾਂ
ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ
ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 34 ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ
ਮੰਨ, ਉਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਅਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਿਵੱਚ ਹੈ। 35 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਭਆਨਕ ਹੈਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ!।
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ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਸ਼ਤੀਮ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਗੀਤ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ , ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਜੋ ਆਏ ਹਨ!
2 ਮੈਂ ਡਾਢੇ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਧੱਸ ਚੱਿਲਆ ਹਾਂ, ਿਜੱਥੇ ਖਲੋ ਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
ਮੈਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ ਹੜਹ੍ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 3 ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਥੱਕ ਿਗਆ, ਮੇਰਾ ਸੰਘ ਬਿਹ ਿਗਆ,
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਿਦਆਂ-ਉਡੀਕਿਦਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਰਿਹ ਗਈਆਂ! 4 ਿ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 ਲੁ ੱਿਟਆ, ਓਹ ਮੈਨੂੰ
ਮੋੜਨਾ ਿਪਆ। 5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਤੈਥੋਂ ਲੁ ਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। 6 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ!
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ
ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ!। 7 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਿਨੰ ਦਾ ਸਹੀ, ਲਾਜ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ ਹੈ। 8 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਬੇਗਾਨਾ,
ਅਤੇ ਮਾਂ-ਜਾਇਆਂ ਿਵੱਚ ਗੈਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ
ਗ਼ੈਰਤ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਨੰ ਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨੰ ਿਦਆਂ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਆ ਪਈਆਂ। 10 ਜਦ ਮੈਂ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਪਾਇਆ*, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਨੰ ਿਦਆ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਹੋਇਆ! 11 ਜਦ ਮੈਂ ਤੱਪੜ ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਉਤ ਬਿਣਆ। 12 ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ
ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਸੱਠਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
13 ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਠੀਕ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ,
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਡਾਢੀ ਦਯਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਬਚਾਓ
ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ। 14 ਮੈਨੂੰ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਿਕ ਮੈਂ ਖੁੱਭ
ਨਾ ਜਾਂਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ
ਜਾਂਵਾਂ! 15 ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਡੂੰਘ ਮੈਨੂੰ
ਿਨਗਲੇ, ਨਾ ਗੋਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਮੀਟ ਲਵੇ! 16 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਭਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਓੜਕ ਰਹਮਤਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ, 17 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁ ਕਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਹਾਂ! ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ।
18 ਮੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ! 19 ਮੇਰੀ ਿਨੰ ਿਦਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਪਤੀ
ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਿਵਰੋਧੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। 20 ਿਨੰ ਿਦਆ
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। 21 ਉਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ
ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਿਪੱਤ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸਰਕਾ ਿਪਆਇਆ।
22 ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਾਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਹਨ ਉਹ ਫੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ! 23 ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ
ਹਨੇ ਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਸਦਾ ਕੰਬਦੇ
ਰਿਹਣ! 24 ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਲ਼ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ੋਧ ਦੀ
ਤੇਜ਼ੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ! 25 ਉਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ
ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਸ,ੇ 26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਾਇਲ ਿਕਤੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ! 27 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਬਦੀ ਵਧਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾ ਦੇ! 28 ਓਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਮੇਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਿਲਖੇ ਨਾ ਜਾਣ!। 29 ਪਰ ਮੈਂ
ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰਾ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ
ਕੇ ਖਿਲਆਰੇ। 30 ਮੈਂ ਗੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਂਗਾ, 31 ਅਤੇ
*
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ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬਲ਼ਦ ਨਾਲੋਂ, ਸਗੋਂ ਿਸੰਙ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰ ਵਾਲੇ
ਵੱਛੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਭਾਵੇਗਾ। 32 ਦੀਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੰ ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਾਿਲਬੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ! 33 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ
ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
34 ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ! 35 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀਯੋਨ
ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਓਹ ਉੱਥੇ
ਵੱਸਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਗੇ, 36 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਉਸ ਦੀ ਵਾਿਰਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ।
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ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਰ! 2 ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਨ,
ਓਹ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਣ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਓਹ ਿਪਛਾਂਹ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ! 3 ਿਜਹੜੇ “ਆਹਾ,
ਆਹਾ!” ਆਖਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਿਪਛਾਂਹ ਹਟ
ਜਾਣ! 4 ਿਜੰਨੇ ਤੇਰੇ ਖੋਜ਼ੀ ਹਨ ਓਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣ,
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਹਨ, ਓਹ ਸਦਾ ਆਖਦੇ ਰਿਹਣ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ! 5 ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ,
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਢੱਲ ਨਾ ਲਾ!।
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ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ! 2 ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ
ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ! 3 ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਿਨਵਾਸ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਬਣ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਬਚਾਓ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਗੜਹ੍ ਹੈਂ। 4 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ
ਤੇ ਜ਼ਾਿਲਮ ਦੇ ਪੰਿਜਓਂ ਛੁਡਾ! 5 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਸ
ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। 6 ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ
ਹੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਿਲਆ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤੂੰ
ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਿਢਆ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ। 7 ਮੈਂ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪਨਾਹ
ਹੈਂ। 8 ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਿਦਨ
ਭਿਰਆ ਰਹੇਗਾ। 9 ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਨਾ ਦੇ, ਜਦ ਮੇਰਾ
ਬਲ ਘਟੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ! 10 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਆਖਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।
11 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। 12 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਿਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਛੇਤੀ ਕਰ! 13 ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ
ਹਨ ਓਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਓਹ ਉਲਾਹਮੇ ਅਤੇ ਿਨਰਾਦਰੀ ਿਵੱਚ ਭਰ ਜਾਣ! 14 ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੀ
ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 15 ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। 16 ਮੈਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਲ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ
ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। 17 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਿਸਖਾਇਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਨਖੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਿਰਹਾ। 18 ਸੋ ਬੁਢੇਪੇ
1
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ਤੇ ਧੌਿਲਆਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਲ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। 19 ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੱਤ
ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ! ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਤੁੱਲ ਕੌਣ
ਹੈ? 20 ਤੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਿਵਖਾਈਆਂ
ਹਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜਵਾਏਂਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਡੁੰਿਘਆਈਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਵੇਂਗਾ। 21 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ
ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇ। 22 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। 23 ਮੇਰੇ
ਬੁੱਲ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਵੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 24 ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਵੀ ਸਾਰਾ
ਿਦਨ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹਨ।
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ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਨਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਿਸਖਾ। 2 ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦਾ
ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ। 3 ਪਰਬਤ ਤੇ
ਪਹਾੜੀਆਂ ਪਰਜਾ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਿਲਆਉਣਗੇ।
4 ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਂਗਾ। 5 ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ
ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਲੋਕ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੇਰਾ ਭੈਅ
ਮੰਨਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। 6 ਉਹ ਦਾ ਉਤਰਨਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਹੜੀ ਵੱਢ ਹੋਏ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਝੜਹ੍ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ
ਨੂੰ ਿਸੰਜਦੀਆਂ ਹਨ। 7 ਉਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਲਿਹਲਹਾਉਣਗੇ,
ਅਤੇ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਵਾਸ
ਕਰੇਗੀ। 8 ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। 9 ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ*
ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀ ਖਾਕ ਚੱਟਣਗੇ!
10 ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੇਟ ਿਲਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਬਾ ਤੇ
ਸਬਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, 11 ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
12 ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ ਅਨਾਥ
ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। 13 ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। 14 ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ
ਨੂੰ ਛਲ ਤੇ ਅਨੇ ਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ† ਉਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, 15 ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਓਹ ਉਹ
ਦੇ ਲਈ ਿਨੱਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ
ਆਖਣਗੇ। 16 ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅੰਨ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਲਬਾਨਨ ਵਾਂਗੂੰ ਝੂਮ,ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਹਿਰਆਉਲ ਵਾਂਗੂੰ ਲਿਹ ਲਹਾਉਣ! 17 ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹੇ,
ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਸੂਰਜ ਰਹੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣ!। 18 ਮੁਬਾਰਕ
ਹੋਵੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ
ਹੀ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 19 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 ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਂ
ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। 20 (ਇਸ ਨਾਲ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ)

ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ
*

72:9 ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀ

†

72:14 ਲਹੂ

*

73:26 ਚੱਟਾਨ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਖਾਲ਼ਸ ਿਦਲ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਲਾ ਹੈ। 2 ਪਰ ਮੈਂ ਹੋ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਿਫਸਲਣ, ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਿਤਲਕਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। 3 ਜਦ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸੁਲੱਖਪੁਣਾ
ਿਡੱਠਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਣਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। 4 ਉਨਾਂ ਦੀ
ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੋਟਾ ਹੈ। 5 ਓਹ
ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ,ੇ ਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਬਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 6 ਇਸ ਲਈ ਘਮੰਡ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ
ਜੰਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੇ ਰ ਦਾ ਲੀੜਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਦਾ ਹੈ। 7 ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖੀਆਂ ਿਚਕਨਾਈ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ
ਿਵਚਾਰ ਛਲਕਦੇ ਹਨ। 8 ਓਹ ਠੱਠਾ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਨਾਲ ਅਨੇ ਰ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 9 ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਧਿਰਆ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਿਫਰਦੀ ਹੈ। 10 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਮੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਛੰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਡੱਿਫਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 11 ਅਤੇ ਓਹ ਆਖਦੇ ਹਨ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਭਲਾ, ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ
ਹੈ? 12 ਵੇਖ,ੋ ਦੁਸ਼ਟ ਇਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਓਹ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ
ਧੰਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ!। 13 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਅਿਵਰਥਾ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਨਰਮਲਤਾਈ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹਨ, 14 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ
ਹੋਈ। 15 ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦਾ। 16 ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ
ਸੋਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਲੂ ਮ ਹੋਇਆ,
17 ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਗਆ, - ਤਦ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਿਝਆ! 18 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਤਲਕਿਣਆਂ
ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ!
19 ਓਹ ਿਛੰਨ ਮਾਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਉੱਜੜ ਗਏ! ਓਹ ਮੁੱਕ ਗਏ,
ਓਹ ਭੈਜਲ ਨਾਲ ਿਮਟ ਗਏ ਹਨ! 20 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸੁਫ਼ਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਵਾਂਗੂੰ
ਜਦ ਤੂੰ ਉੱਠੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਂਗਾ। 21 ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ
ਕੌੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਛੇਿਦਆ ਿਗਆ, 22 ਮੈਂ ਐਡਾ ਜਾਹਲ
ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ। 23 ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਦਾ
ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਹੈ। 24 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤੇ
ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ ਿਵੱਚ
ਰੱਖੇਂਗਾ। 25 ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੈਥੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। 26 ਮੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਢੱਲ਼
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਬਲ* ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਭਾਗ ਹੈ। 27 ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਓਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਅੱਿਗਓਂ ਸਾਰੇ ਿਵਭਚਾਰੀ ਗਰਕ ਕਰ ਿਦੱਤੇ! 28 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨੇ ੜੇ ਰਿਹਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ।

74
ਦੇਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ।
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਿਕਉਂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ? ਤੇਰੀ
ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ੋਧ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਿਕਉਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? 2 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 ਿਰਹਾ ਹੈ। 3 ਸਦਾ ਦੇ ਉਜੜੇ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਉਠਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬੀ ਵੱਲ ਵੀ, ਿਜਹੜੀ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੈਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਤੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ ਗੱਜਦੇ ਰਹੇ,
ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 5 ਓਹ ਅਿਜਹੇ
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ਿਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਨ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਹਾੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ
ਹਨ! 6 ਹੁਣ ਉਹ ਦੀਆਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ
ਅਤੇ ਹਥੌਿੜਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ! 7 ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਭੋਂ ਤੱਕ
ਢਾਹ ਕੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ
ਹੈ, ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦਬਾ ਦੇਈਏ! ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ। 9 ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ, ਨਾ
ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। 10 ਕਦੋਂ
ਤੱਕ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਵਰੋਧੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰੇਗਾ? ਭਲਾ, ਵੈਰੀ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕੇਗਾ? 11 ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ, ਆਪਣਾ
ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਿਕਉਂ ਰੋਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ! 12 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ
ਹੈ। 13 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਿੜਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ
ਿਵੱਚ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ। 14 ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਸੱਪਾਂ* ਦੇ ਿਸਰਾਂ
ਨੂੰ ਫ਼ੇਹ ਸੁੱਿਟਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ। 15 ਤੂੰ
ਸੋਤਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਖੋਲੀ, ਤੂੰ ਬਾਰਾਂ ਮਾਸੀ ਦਿਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ।
16 ਿਦਨ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਜਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 17 ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ,
ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਿਸਆਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 18 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ
ਇਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਿਕ ਵੈਰੀ ਨੇ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬਿਕਆ ਹੈ! 19 ਆਪਣੀ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਨੂੰ
ਜੰਗਲੀ ਚੌਪਾਏ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ
ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਿਵਸਾਰ! 20 ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਰੱਖ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਨੇ ਰੇ ਥਾਂ ਅਨੇ ਰ ਿਦਆਂ ਿਨਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ!
21 ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮਸਕੀਨ
ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ। 22 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉੱਠ,
ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪ ਹੀ ਲੜ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਿਕ ਮੂਰਖ ਸਾਰਾ ਿਦਨ
ਿਕਵੇਂ ਤੇਰੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ! 23 ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਨੂੰ ਨਾ ਿਵਸਾਰ, ਤੇਰੇ ਮੁਖਾਿਲਫ਼ਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਿਨੱਤ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਅਲਤਸ਼ਹੇਤ ਦੇ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਆਸਾਫ਼
ਦਾ ਭਜਨ। ਗੀਤ।
1 ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨੇ ੜੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ਼
ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2 ਜਦ ਮੈਂ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਨੂੰ
ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। 3 ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਵਾਸੀ ਖੱਪ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।
ਸਲਹ। 4 ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ
ਨੂੰ ਿਕ ਿਸੰਗ ਨਾ ਉਠਾਓ! 5 ਆਪਣਾ ਿਸੰਗ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ ਉਠਾਓ,
ਨਾ ਢੀਠਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ! 6 ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ
ਨਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਜਾੜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 7 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ
ਿਨਆਈਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
8 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਧ ਝੱਗ ਛੱਡਦੀ
ਹੈ, ਉਹ ਿਮਲਾਉਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਲੱਦ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹ ਦੇ ਫੋਗ ਨੂੰ ਿਨਚੋੜ
ਕੇ ਪੀਣਗੇ! 9 ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ। 10 ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸੰਗ ਵੱਢ
ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਦੇ ਿਸੰਗ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
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ਜੈਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਆਸਾਫ਼
ਦਾ ਭਜਨ, ਗੀਤ।
1 ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। 2 ਸ਼ਾਲੇਮ* ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾ ਮੰਡਪ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾ ਭਵਨ। 3 ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਧਣੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਸ਼ਕਾਂ
ਨੂੰ ਭੰਨ ਿਦੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਢਾਲ਼, ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ । ਸਲਹ।
4 ਤੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲੋਂ , ਤੇਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਹੈਂ। 5 ਤਗੜੇ
ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਲੁ ੱਟੇ ਗਏ, ਓਹ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਚੱਿਲਆ। 6 ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਦਬਕੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਰਥ ਕੀ ਘੋੜਾ, ਸੱਭੇ ਘੂਕ ਨੀਂਦ
ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ! 7 ਤੈਥੋਂ, ਹਾਂ, ਤੈਥੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ
ੋਧ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖਲੋ ਸਕੇ? 8 ਸਵਰਗੋਂ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ
ਿਦੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਠਰ ਗਈ, 9 ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆਂ
ਲਈ ਉੱਿਠਆ, ਿਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਸਲਹ।
10 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹਤ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ
ਦੇ ਬਕੀਏ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸੇਂਗਾ†। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਓਹ ਸੱਭੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਭੇਟਾਂ ਿਲਆਉਣ। 12 ਉਹ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਦੀ ਿਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ,
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਭਆਨਕ ਹੈ।
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ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਦਲਾਸਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਯਦੂਥੂਨ ਦੀ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਆਸਾਫ਼
ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਹਾਈ ਿਦਆਂਗਾ,
ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ
ਕੰਨ ਧਰੇਗਾ। 2 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ, ਮੇਰਾ
ਹੱਥ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸਾਿਰਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਿਢੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਅ
ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ। 3 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਆਤਮਾ ਹੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਹ। 4 ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ
ਨੂੰ ਖੁੱਿਲਆਂ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦਾ। 5 ਮੈਂ
ਿਪੱਛਲੇ ਿਦਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਆਂ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਿਚਆ।
6 ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, 7 ਿਕ
ਪਰ੍ਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਪਰਸੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
8 ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਕ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ
ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਹਟ ਿਗਆ? 9 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ
ਿਗਆ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ੋਧ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਲਆ
ਹੈ?। ਸਲਹ। 10 ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅੱਤ
ਮਹਾਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ! 11 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ
ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਅਚਰਜਾਂ
ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। 12 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। 13 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰਾ
ਮਾਰਗ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਿਕਹੜਾ
ਹੈ? 14 ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਜੋ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। 15 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ।
ਸਲਹ। 16 ਪਾਣੀਆਂ* ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਿਡੱਠਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਿਡੱਠਾ, ਓਹ ਉੱਛਲ ਪਏ ਤੇ ਡੁੰਿਘਆਈਆਂ ਕੰਬ ਉੱਠੀਆਂ। 17 ਘਟਾਂ
ਨੇ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ, ਗਗਣ ਨੇ ਖੜਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਤੀਰ

76:10 ਜੋ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣਗੇ
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ਲਾਂਭੇ ਛਾਂਭੇ ਚੱਲੇ। 18 ਤੇਰੇ ਗੱਜਣ ਦਾ ਖੜਕ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ,
ਲਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਿਦੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਅਤੇ ਿਹੱਲ
ਗਈ। 19 ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪਹੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਖੁਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਗਏ। 20 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਹੱਥੀਂ, ਇੱਜੜ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

78
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ
ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ
1 ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਧਰੋ, ਆਪਣੇ
ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਖ-ਵਾਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। 2 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਸਿਮਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਉਚਾਰਾਂਗਾ,
3 ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। 4 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਲੁ ਕਾਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦੱਸਾਂਗ।ੇ 5 ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਬਵਸਥਾ
ਠਿਹਰਾਈ, ਿਜਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ
ਓਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ, 6 ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਅਰਥਾਤ ਓਹ ਬੱਚ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਜੰਮਣਗੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ, ਿਕ ਓਹ ਵੀ
ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, 7 ਿਕ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, 8 ਅਤੇ ਓਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ
ਹੋਣ, ਇੱਕ ਕੱਬੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਜਸ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ
ਿਜਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਦੜਹ੍ ਨਾ ਿਰਹਾ। 9 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ
ਅੰਸ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਧਣੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਦਨ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ
ਆਈ। 10 ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ। 11 ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕਰਤੱਬਾਂ ਨੂੰ , ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਏ ਭੁਲਾ
ਬੈਠੇ। 12 ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ, ਸੋਆਨ
ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 13 ਉਸ ਨੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੇਰ
ਵਾਂਗੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 14 ਉਸ ਨੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਰਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 15 ਉਸ ਨੇ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚੱਟਾਨ ਪਾੜ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਦਾ ਡੁੰਿਘਆਈਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਇਆ, 16 ਉਸ ਨੇ ਿਢੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਰਆਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਗਾਇਆ। 17 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਥਲ ਿਵੱਚ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੀ
ਰਹੇ। 18 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਿਦਆ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ। 19 ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬੋਲੇ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ
ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਸਕੇਗਾ? 20 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?
21 ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਅੱਤ ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ,
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਭੜਕੀ, ਨਾਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਪ
ਹੋਇਆ, 22 ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਿਖਆ। 23 ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ
ਉੱਪਰ ਗਗਣ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਿਦੱਤੇ,
24 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਨ ਵਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ
ਅੰਨ ਿਦੱਤਾ। 25 ਬਲਵੰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਨੇ
ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਭੇਜੀ। 26 ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗਾਈ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਹਵਾ ਚਲਾਈ, 27 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਵਾਂਗੂੰ ਮਹਾਂ ਪਰਸ਼ਾਦ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂੰ ਪੰਖੇਰੂ
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ਵਰਾਏ, 28 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਿਬਆਂ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਿਗਰਾਏ। 29 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 30 ਓਹ ਆਪਣੀ ਿਹਰਸ ਤੋਂ ਹਟੇ,
ਉਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ, 31 ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ੋਧ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਡਾਢੇ ਮੋਿਟਆਂ
ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਿਨਵਾ ਿਲਆ।
32 ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਅਚਰਜ਼ ਕਰਤੱਬਾਂ ਤੇ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। 33 ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਅਰਥ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਰੇ ਭੈਅ ਿਵੱਚ ਮੁਕਾਏ।
34 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ,
ਓਹ ਮੁੜੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ। 35 ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 36 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ
ਲੱਲੋ-ਪੱਤੋ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ
ਮਾਿਰਆ, 37 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸਨ,
ਨਾ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ਮ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ, 38 ਪਰ ਉਸ ਰਹੀਮ ਹੋ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਿਖਮਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ੋਧ ਰੋਕ ਛੱਿਡਆ, ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਭੜਕਾਇਆ। 39 ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਿਕ
ਓਹ ਿਨਰੇ ਬਸ਼ਰ ਹੀ ਹਨ, ਓਹ ਹਵਾ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 40 ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਓਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਆਕੀ
ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਲ ਿਵੱਚ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ! 41 ਮੁੜ ਿਘੜ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ
ਨੂੰ ਅਕਾਇਆ। 42 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਿਖਆ, ਨਾ
ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਰੋਧੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, 43 ਜਦ
ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਸੋਆਨ ਦੀ ਜੂਹ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਅਚੰਭੇ ਿਵਖਾਏ। 44 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੋ ਦਿਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ , ਸੋ ਓਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀ ਨਾ ਸਕੇ।
45 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ ਭੇਜੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ,
ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕੀਤਾ। 46 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਿੜਆਂ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਸਲਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ।
47 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿੜਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਿਦਆਂ ਗੁੱਲਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਔਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ
ਸੁੱਿਟਆ। 48 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿੜਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਵੱਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਲਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। 49 ਉਸ ਨੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਦੂਤਾਂ
ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦਾ ਡਾਢਾ ਕਿਹਰ, ਰੋਸਾ, ਗਜ਼ਬ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ। 50 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ੋਧ ਲਈ ਰਾਹ ਿਸੱਧਾ ਕੀਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਿਕਆ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਹਯਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। 51 ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ
ਪਿਹਲੌਠੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ, ਿਜਹੜੇ ਹਾਮ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਨ, 52 ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੈ ਤੁਿਰਆ,
ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, 53 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ ਸੋ ਓਹ ਨਾ ਡਰੇ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਢੱਕ ਿਲਆ। 54 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਥਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ
ਹੱਥ ਨੇ ਿਲਆ ਸੀ। 55 ਉਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਜਰੀਬ ਨਾਲ ਿਮਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਖ਼ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ। 56 ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। 57 ਸਗੋਂ ਓਹ ਿਫਰ
ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਛਲੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਓਹ ਿਵੰਗੇ ਧਣੁੱਖ
ਵਾਂਗੂੰ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 58 ਆਪਿਣਆਂ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਛੇਿੜਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ
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ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਿਹਲਾਇਆ। 59 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਿਣਆ,
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੱਿਪਆ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਿਘਣ ਖਾਧੀ। 60 ਉਸ
ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਹ* ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 61 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਬਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਤੇਜ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 62 ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਿਮਲਖ਼ ਨਾਲ ਅੱਤ ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ। 63 ਉਨਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਨੇ ਭਸਮ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ
ਸੁਹਾਗ† ਨਾ ਗਾਏ ਗਏ। 64 ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗੇ,
ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਧਵਾਂ ਨੇ ਿਵਰਲਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ। 65 ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਸੁੱਤੇ
ਹੋਏ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾਗ ਉੱਿਠਆ, ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ
ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 66 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ
ਿਪਛਾਂਹ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਿਨੰ ਿਦਆ ਦਾ ਥਾਂ
ਬਣਾਇਆ। 67 ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼‡ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਚੁਿਣਆ। 68 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਅਰਥਾਤ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਪਆਰਾ ਸੀ, 69 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਆਪਣਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉਸਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਸ
ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟੱਲ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 70 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਿੜਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ।
71 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹਟਾ
ਿਲਆਇਆ। ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਮਲਖ਼
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਚਰਾਵੇ। 72 ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਿਚਆਈ
ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
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ਦੇਸ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਜਨ
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਥੇਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 2 ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਲੋਥਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ। 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਹਾਇਆ, ਪਰ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਲਈ ਿਨੰ ਿਦਆ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਦਆਂ ਲਈ ਮਖ਼ੌਲ ਤੇ ਹਾਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
5 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਕਦ ਤੱਕ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ੋਧਵਾਨ ਰਹੇਂਗਾ? ਕੀ
ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਅੱਗ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ? 6 ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ
ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਦੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ।
7 ਉਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਭੱਖ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਸੇਿਬਆਂ ਨੂੰ
ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 8 ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣ,
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ! 9 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। 10 ਕੌਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਖਣ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਤੇਰੇ
ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਦੇ ਵਗਾਏ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਜਾਵੇ! 11 ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੀ ਧਾਹ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਆਵੇ,
ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ, 12 ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਨਾਂ
ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਸੱਤ ਗੁਣੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ! 13 ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ
*
†
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ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਸ਼ਿਤਮੇਦੂਤ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ
ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅਯਾਲੀ, ਿਜਹੜਾ ਇੱਜੜ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਕੰਨ ਧਰ, ਤੂੰ ਹੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈਂ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਿਵਖਾ! 2 ਇਫ਼ਰਾਈਮ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਜਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਚਾਓ ਲਈ
ਆ! 3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ
ਚਮਕਾਰਾ ਿਵਖਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਵਾਂਗ!ੇ । 4 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਕਦ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਉੱਤੇ
ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਰੂਪੀ ਧੂੰਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ? 5 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਝੂਆਂ
ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਟੇ ਭਰ ਕੇ ਹੰਝੂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਪਲਾਏ।
6 ਸਾਡੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਹਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 7 ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਿਵਖਾ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਵਾਂਗ!ੇ । 8 ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾਖ ਦੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਕੱਢ
ਿਲਆਇਆ, ਤੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਲਾਇਆ। 9 ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਜੜਹ੍
ਫੜੀ ਤੇ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। 10 ਪਰਬਤ ਉਸ ਦੇ ਛਾਂ ਨਾਲ ਕੱਜੇ
ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦਆਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ
ਸਨ। 11 ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਪਸਾਰੀਆਂ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਦੀ ਤਾਈਂ। 12 ਤੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਸ ਲਈ ਤੋਿੜਆ, ਿਕ ਿਜੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਓਹ ਉਹ ਨੂੰ
ਤੋੜਦੇ ਹਨ? 13 ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਉਹ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ
ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 14 ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੋੜਾ ਪਾ,
ਸਵਰਗੋਂ ਿਧਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈ, 15 ਉਸ ਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ
ਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ। 16 ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਿੜਆ
ਿਗਆ, ਉਹ ਵੱਿਢਆ ਿਗਆ, ਓਹ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖੜੇ ਦੇ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਨਾਸ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 17 ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਸ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਅੰਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ। 18 ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਤੈਥੋਂ ਿਪਛਾਹਾਂ ਨਾ ਹਟਾਂਗ,ੇ ਸਾਨੂੰ ਿਜਵਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ
ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ। 19 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ,
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਿਵਖਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਵਾਂਗ!ੇ ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਹਠ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਿਗਤੀਥ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ
ਭਜਨ।
1 ਸਾਡੇ ਬਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰੋ! 2 ਕੋਈ ਭਜਨ ਛੇੜੋ, ਅਤੇ ਡੱਫ਼,
ਿਮੱਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਜਾਓ। 3 ਅਮੱਿਸਆ
ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਬ ਦਾ
ਿਦਨ ਹੈ। 4 ਉਹ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਇੱਕ ਿਬਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। 5 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, 6 ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ
ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭਾਰ ਲਹਾਇਆ, ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ।
7 ਤੂੰ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪੁਕਾਿਰਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਗੱਜਣ
ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮਰੀਬਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ
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ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਖਆ। ਸਲਹ। 8 ਸੁਣ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਸਾਖੀ ਿਦਆਂਗਾ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ!।
9 ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਦੇਵਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਪਰਾਏ
ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਂ! 10 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ
ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਟੱਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਭਰ ਿਦਆਂਗਾ। 11 ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਿਹਆ, 12 ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਮਨ ਦੇ ਖੱਚਰਪੁਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਓਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਿਤਆਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ। 13 ਕਾਸ਼ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੀ, ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ! 14 ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ! 15 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੈਰੀ ਅਧੀਨ ਬਣ ਬਿਹੰਦੇ, ਪਰ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ, 16 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਣਕ
ਖੁਆਲਦਾ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਿਹਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਤਪਤ ਕਰਦਾ!।
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ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਜਨ
1 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਿਤਆਂ*
ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2 ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋੜੀ ਟੇਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰੋਗ,ੇ ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਸਲਹ। 3 ਿਨਤਾਣੇ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰੋ, ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ। 4 ਿਨਤਾਣੇ
ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਓ। 5 ਓਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਅਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ ਹਨ,
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 6 ਮੈਂ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਭੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। 7 ਪਰੰਤੂ
ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਂਗੂੰ ਿਡੱਗ
ਪਓਗੇ! 8 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉੱਠ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਬਣਾਵੇਂਗਾ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਗੀਤ। ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਜਨ
1 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਿਹ ਅਤੇ ਚੈਨ ਨਾ
ਲਈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! 2 ਵੇਖ ਤਾਂ, ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹੁੱਲੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਸਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ! 3 ਓਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਛਲ ਮਤਾ ਮਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੋਸ਼ਟਾਂ
ਗੰਢਦੇ ਹਨ। 4 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਨਾ
ਆਵੇ! 5 ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟ ਗੰਢੀ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਹੈ, 6 ਅਦੋਮ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਮਾਏਲੀ, ਮੋਆਬ
ਅਤੇ ਹਗਰੀ, 7 ਗਬਾਲ, ਅੰਮੋਨ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ, ਫ਼ਿਲਸਤ ਸੂਰ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਸਣੇ, 8 ਅੱਸ਼ੂਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਿਗਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੂ ਤ
ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਾਂਹ ਕੱਢੀ। ਸਲਹ। 9 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕਰ
ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਤੂੰ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇਸ, ਅਤੇ ਸੀਸਰਾ ਅਤੇ ਕੀਸ਼ੋਨ ਨਦੀ ਕੋਲ
ਯਾਬੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ! 10 ਏਨ-ਦੋਰ ਿਵੱਚ ਓਹ ਨਾਸ ਹੋਏ, ਓਹ ਰੂੜੀ
ਬਣ ਗਏ। 11 ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਿਤਆਂ ਨੂੰ ਓਰੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ਏਬ ਵਾਂਗੂੰ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰ, 12 ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ
ਕਰ ਲਈਏ! 13 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੀ ਧੂੜ,
ਅਤੇ ਪੌਣ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਕੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰ। 14 ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਬਣ ਨੂੰ ਭਸਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਲਾਟ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, 15 ਿਤਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝੱਖੜ-ਝੋਲੇ ਨਾਲ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁਕਾ! 16 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰ, ਤਾਂ ਓਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਾਲਣ। 17 ਓਹ ਸਦਾ ਤੱਕ
*
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ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਅਤੇ ਭੈਮਾਨ ਹੋਣ, ਓਹ ਘਬਰਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ,
18 ਿਕ ਓਹ ਜਾਣਨ ਿਕ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੈਂ!
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਚਾਹਤ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਿਗਤੀਥ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਕੋਰਹ ਵੰਸ਼ੀਆਂ
ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਿਕਹੇ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਤੇ ਹਨ! 2 ਮੇਰਾ
ਜੀਅ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਸਗੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਨ-ਮਨ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦਾ ਹੈ!
3 ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਚੜਹ੍ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਲਕਟਾਰੇ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਲਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। 4 ਧੰਨ ਓਹ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਿਨੱਤ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ!
ਸਲਹ। 5 ਧੰਨ ਓਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਿਜਹ ਦਾ ਬਲ ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਿਜਹ
ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਹਨ! 6 ਓਹ ਬਾਕਾ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਦੀ ਲੰਘਿਦਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਮੀਂਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 7 ਓਹ ਬਲ ਤੇ ਬਲ
ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅੱਗੇ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 8 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ! ਸਲਹ।
9 ਹੇ ਸਾਡੀ ਢਾਲ਼, ਵੇਖ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁੱਖੜੇ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਕਰ! 10 ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹਜ਼ਾਰ ਿਦਨਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਰਾਖ਼ਾ ਬਣਨਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਨਾਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਲ਼ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾ ਅਤੇ ਤੇਜ ਦੇਵੇਗਾ,
ਉਹ ਿਸਿਧਆਈ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਰੋਕੇਗਾ। 12 ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ!
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਕੋਰਹ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਯਾਕੂਬ
ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 2 ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ
ਤੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਸਲਹ। 3 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਲਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦੀ
ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਿੜਆ ਹੈਂ। 4 ਹੇ ਸਾਡੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੀ
ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ! 5 ਕੀ ਤੂੰ
ਸਦਾ ਤੋੜੀ ਸਾਥੋਂ ੋਧਵਾਨ ਰਹੇਂਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਆਪਣੇ
ੋਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਂਗਾ? 6 ਕੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਵਾਲੇਂਗਾ, ਿਕ
ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇ? 7 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀ ਦਯਾ
ਸਾਨੂੰ ਿਵਖਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼!। 8 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। 9 ਿਨਸੰਗ ਉਹ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹ ਦੇ ਭੈਅ ਮੰਨਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੈ, ਿਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮਿਹਮਾ ਵੱਸ!ੇ 10 ਦਯਾ
ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਗਈਆਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ
ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਹੈ। 11 ਸਿਚਆਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਗਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਮ ਝਾਕਦਾ ਹੈ। 12 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ
ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇਵੇਗੀ। 13 ਧਰਮ
ਉਹ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਖੁਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ
ਬਣਾਵੇਗਾ।
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ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਝੁਕਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ! ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ। 2 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਚਾ
ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। 3 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ। 4 ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜੀਅ
ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕਰ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦਾ
ਹਾਂ। 5 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਭਲਾ ਤੇ ਦਯਾਲੂ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਅੱਤ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈਂ। 6 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ
ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਕਰ! 7 ਮੈਂ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਦੇਵੇਂਗਾ। 8 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ
ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਓਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਸਾਿਜਆ, ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਵਿਡਆਉਣਗੀਆਂ। 10 ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈਂ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕਰਤੱਬ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ! 11 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਿਸਖਲਾ,
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਾ। 12 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਂਗਾ। 13 ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹੈ। 14 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੰਕਾਰੀ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਨੂੰ ਭਾਲ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ।
15 ਪਰ ਤੂੰ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ
ਿਵੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਦਯਾ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ। 16 ਮੇਰੀ
ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦੇ,
ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ! 17 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।
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ਿਸਯੋਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਿਵੱਚ
ਕੋਰਹ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਜਨ। ਗੀਤ।
1 ਉਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਯਾਕੂਬ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ। 3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ! ਸਲਹ। 4 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੂਆਂ ਿਵੱਚ ਰਹਬ ਅਤੇ ਬਾਬਲ
ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੇਖ,ੋ ਫ਼ਿਲਸਤ ਅਤੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ ਦਾ ਵੀ, ਿਕ
ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੰਿਮਆਂ ਸੀ। 5 ਸਗੋਂ ਸੀਯੋਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਮਤਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇਗਾ, ਿਕ
ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਿਮਆ। ਸਲਹ। 7 ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਨਚਾਰ ਆਖਣਗੇ,
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ।
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ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਗੀਤ; ਕੋਰਹ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਜਨ। ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ
ਮਹਲਤਲਗੋਨ ਦੇ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਅਜ਼ਰਾ ਵੰਸ਼ੀ ਹੇਮਾਨ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਤ
ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ। 2 ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚ,ੇ
ਮੇਰੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵੱਲ ਕੰਨ ਝੁਕਾ! 3 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ
*

89:10 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ/ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਿਚੰਨ

†

89:15 ਅਰਾਧਨਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
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ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਢੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 4 ਮੈਂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਲਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ,
ਮੈਂ ਿਨਰਬਲ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ। 5 ਮੈਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਉਨਾਂ ਵੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ
ਲੇਟੇ ਪਏ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਓਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ
ਿਵੱਛੜ ਗਏ ਹਨ। 6 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਤ ਡੂੰਘੀ ਕਬਰ, ਅਤੇ ਅਨੇ ਿਰਆਂ ਤੇ
ਗਿਹਿਰਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 7 ਤੇਰਾ ਕਿਹਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਾਢਾ
ਭਾਰੀ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਲਹ। 8 ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ
ਬੰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ! 9 ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅੰਬ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਿਨੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ
ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਅੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। 10 ਕੀ ਤੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਨੂੰ ਅਚਰਜ਼ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ? ਕੀ ਰੂਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਗੀਆਂ?।
ਸਲਹ। 11 ਕੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਦਯਾ, ਅਤੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚ
ਤੇਰੀ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਗਾ? 12 ਕੀ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ਼ ਅਨੇ ਰੇ
ਿਵੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਭੁੱਲਣਹਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ? 13 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਵੇਗੀ? 14 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਨੂੰ ਿਤਆਗਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੈਥੋਂ ਿਕਉਂ ਲੁ ਕਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? 15 ਮੈਂ
ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀਆ ਅਤੇ ਮਰਨਾਊ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਿਹ ਕੇ
ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 16 ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ, ਤੇਰੇ
ਹੌਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ। 17 ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਿਦਨ
ਘੇਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਡੱਕ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 18 ਤੂੰ
ਪਰ੍ੇਮੀ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਅਨੇ ਰ ਿਵੱਚ!।
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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਬਪਤਾ ਸਮੇਂ ਸਤੂਤੀ ਗੀਤ
ਏਥਾਨ ਅਜ਼ਰਾ ਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਿਮਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਸਦਾ ਗਾਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ।
2 ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਤੋੜੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰੇਂਗਾ। 3 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ,
4 ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਾਜ
ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਲਹ। 5 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਅਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ
ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ! 6 ਗਗਣ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ? ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?
7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਵੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਅੱਤ ਿਭਆਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈਅ ਦਾਇਕ ਹੈ! 8 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਤੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ, 9 ਤੂੰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਉਛਾਲ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀਆਂ
ਹਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮਹ੍ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ। 10 ਤੂੰ ਰਹਬ* ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੱਢੇ
ਹੋਏ ਵਾਂਗੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਦੇ ਬਲ
ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਛੰਨ ਿਭੰਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! 11 ਅਕਾਸ਼
ਤੇਰੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੀ
ਨੀਂਹ ਤੂੰ ਰੱਖੀ। 12 ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਬੋਰ ਤੇ
ਹਰਮੋਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਗੇ। 13 ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਲਵੰਤ
ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈ! 14 ਧਰਮ ਤੇ
ਿਨਆਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਦਯਾ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗ-ੇ
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। 15 ਧੰਨ ਓਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਅਨੰ ਦ ਦੀ
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ਲਲਕਾਰ† ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਓਹ ਤੇਰੇ ਿਚਹਰੇ
ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ! 16 ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਓਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਖੁਸ਼ੀ
ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਹ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
17 ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ
ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਸੰਗ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਸਾਡੀ ਢਾਲ਼ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨੇ ਮ
ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਜਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਿਚਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, 21 ਿਜਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਿਦੜਹ੍ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਉਹ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ
ਦੇਵੇਗੀ। 22 ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੱਟੀ ਲਵੇਗਾ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਉਹ ਨੂੰ ਔਿਖਆਂ ਕਰੇਗਾ। 23 ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਮਾਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗਾ। 24 ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਯਾ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ
ਦਾ ਿਸੰਗ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 25 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। 26 ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ
ਕੇ ਆਖੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ
ਚੱਟਾਨ ਹੈਂ! 27 ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲੌਠਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਦਆਂ
ਰਾਿਜਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 28 ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇ ਮ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ
ਰਹੇਗਾ, 29 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ
ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗਾ। 30 ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ,
31 ਜੇ ਓਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, 32 ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ
ਅਤੇ ਕੋਰਿੜਆਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ। 33 ਪਰ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। 34 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਾਂਗਾ। 35 ਇੱਕ
ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਦਾਊਦ
ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗਾ। 36 ਉਹ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 37 ਉਹ ਚੰਦਰਮਾਂ
ਿਜਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਗਗਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਿਜਹੀ। ਸਲਹ।
19 ਤਦ

ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਾਰ ਉੱਤੇ ਿਵਰਲਾਪ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ੋਧਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੈਂ, 39 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨੇ ਮ
ਨੂੰ ਿਘਣਾਉਣਾ ਸਮਿਝਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ ਹੈ, 40 ਤੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਿਕਿਲਆਂ ਨੂੰ ਥੇਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! 41 ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਘਣ
ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਉਹ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 42 ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉੱਿਚਆਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ! 43 ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ। 44 ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ
ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਮਾਿਰਆ। 45 ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਨੂੰ ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਲਾਜ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ ਹੈ! ਸਲਹ।
38 ਪਰ

ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਕਦ ਤੱਕ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਲੁ ਕਾਈ ਰੱਖੇਂਗਾ? ਕਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ੋਧ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਭੱਖਦਾ ਰਹੇਗਾ?
47 ਚੇਤੇ ਕਰ ਿਕ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਿਕੰਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਿਕਹੜੇ ਿਵਅਰਥ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ! 48 ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਿਜਉਂਦਾ
46
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ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ
ਵੱਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ? ਸਲਹ। 49 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਓਹ ਪਿਹਲੀਆਂ
ਿਦਆਲ਼ਗੀਆਂ ਿਕੱਥੇ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ? 50 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ
ਉਲਾਹਿਮਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਾਹਮੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, 51 ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੇਰੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਦੇ ਖੁਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ। 52 ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ!
ਆਮੀਨ, ਫੇਰ ਆਮੀਨ!
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
1 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੱਸੋਂ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। 2 ਉਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਪਰਬਤ ਉਤਪਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਰਿਚਆ, ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ। 3 ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ
ਖਾਕ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਓ,
ਮੁੜੋ! 4 ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਿਦਨ ਵਰਗੇ ਜਦ
ਿਕ ਉਹ ਬੀਤ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਹਰ ਰਾਤ ਵਰਗੇ ਹਨ। 5 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਹੜਹ੍ ਨਾਲ ਹੂੰਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਓਹ ਨੀਂਦ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਓਹ ਉਸ
ਘਾਹ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ। 6 ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਹ ਲਿਹ ਕਰਦਾ
ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸੰਝ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਅਸੀਂ
ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦ,ੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ
ਹਾਂ। 8 ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੁ ਕੇ ਹੋਏ
ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 9 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਿਦਹਾੜੇ ਤਾਂ ਕਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬੀਤਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਸਾਹ ਵਾਂਗੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 10 ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਦਨ ਸੱਤਰ ਵਰੇ ਹਨ,
ਪਰ ਜੇ ਸਾਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਸੀ ਵਰੇ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਲ* ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ
ਸੋਗ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ
ਹਾਂ। 11 ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿਹਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭੈਅ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? 12 ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਦਨ ਿਗਣਨਾ ਐਉਂ ਿਸਖਲਾ, ਿਕ
ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। 13 ਮੁੜ ਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਿਕੰਨਾਂ ਿਚਰ ਤੱਕ? ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਹ! 14 ਸਵੇਰ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਿਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਿਦਨ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਈਏ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਕਰੀਏ। 15 ਸਾਨੂੰ ਓਨੇ ਿਦਨ
ਅਨੰ ਦ ਕਰਵਾ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਵਰੇ
ਅਸੀਂ ਬੁਿਰਆਈ ਵੇਖੀ ਹੈ। 16 ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ। 17 ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਪਰ੍ਸੰਨਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਇਮ
ਕਰ, ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਇਮ ਕਰ।

91
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
1 ਿਜਹੜਾ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਯੇ ਹੇਠ ਿਟਕੇਗਾ। 2 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਖਾਂਗਾ,
ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੜਹ੍ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। 3 ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਧੀ ਦੀ ਫਾਹੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। 4 ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ
ਤੈਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਰਾਂ ਹੇਠ ਤੂੰ ਪਨਾਹ ਲਵੇਂਗਾ, ਉਹ
ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਇੱਕ ਢਾਲ਼ ਅਤੇ ਫਰੀ ਹੈ। 5 ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਭੈਜਲ ਤੋਂ ਨਾ
ਡਰੇਂਗਾ, ਨਾ ਿਦਨ ਦੇ ਉੱਡਦੇ ਤੀਰ ਤੋਂ, 6 ਨਾ ਉਸ ਮਰੀ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ
ਅਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ
ਉਜਾੜ ਦੀ ਹੈ। 7 ਤੇਰੇ ਮੁੱਢ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ
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ਿਡੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। 8 ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਿਨਗਾਹ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੇਖੇਂਗਾ। 9 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹਗਾਰ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਵੱਸੋਂ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। 10 ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ,
ਨਾ ਕੋਈ ਬਵਾ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। 11 ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ
ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਕ ਤੇਿਰਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ। 12 ਓਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਮਤੇ ਪੱਥਰ
ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ।ੇ 13 ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਿਮੱਧੇਂਗਾ, ਤੂੰ
ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਲਤਾੜੇਂਗਾ। 14 ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਪਰ੍ੀਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ,
ਉਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਿਣਆ ਹੈ। 15 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਦਰ ਿਦਆਂਗਾ, 16 ਆਰਜਾ ਦੇ
ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ
ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ।
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ਭਜਨ। ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ।
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ, ਹੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ, ਤੇਰੇ
ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਭਲਾ ਹੈ, 2 ਨਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਦਾ,
ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, 3 ਦਸਾਂ ਤਰਾਂ
ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਿਸਤਾਰ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਬਰਬਤ ਦੇ ਿਬਹਾਗ ਦੇ ਸੁਰ
ਉੱਤੇ। 4 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰ ਦ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਦਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਵਾਂਗਾ। 5 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ! ਤੇਰੇ ਿਖਆਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ
ਹਨ! 6 ਿਗਆਨਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੂਰਖ ਇਸ ਗੱਲ
ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, 7 ਿਕ ਦੁਸ਼ਟ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂੰ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਬਦਕਾਰ ਫੁੱਲਦੇ ਫਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਿਕ ਓਹ ਸਦਾ ਲਈ
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। 8 ਪਰ ਤੂ,ੰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਮਹਾਨ ਹੈਂ। 9 ਵੇਖ,
ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਹਾਂ, ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮੀ ਿਖੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਣਗੇ! 10 ਪਰ ਤੂੰ ਜੰਗਲੀ ਸਾਨ ਦੇ ਿਸੰਗ
ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਰੇ ਿਸੰਗ ਨੂੰ ਉੱਿਚਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਜਰੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਆ
ਿਗਆ। 11 ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ
ਕੰਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਿਣਆ! 12 ਧਰਮੀ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ
ਿਬਰਛ ਵਾਂਗੂੰ ਫਿਲਆ ਰਹੇਗਾ, ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਿਦਆਰ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਦਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਲਿਹਲਹਾਉਣਗੇ। 14 ਓਹ ਬੁਢੇਪੇ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਫਲ ਿਲਆਉਣਗੇ, ਓਹ ਹਰੇ ਤੇ ਰਸ ਭਰੇ ਰਿਹਣਗੇ, 15 ਿਕ
ਓਹ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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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। 2 ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਆਦ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਨਾਦੀ
ਕਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ। 3 ਹੜਹ੍ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਹੜਹ੍ਾਂ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਹੈ, ਹੜਹ੍ ਗਰਜਦੇ ਹਨ! 4 ਬਹੁਿਤਆਂ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲੋਂ, ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਯਹੋਵਾਹ
ਉਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਤੇਜਵਾਨ ਹੈ। 5 ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅੱਤ ਸੱਚੀਆਂ
ਹਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅਨੰ ਤ ਕਾਲ ਤੱਕ
ਸ਼ੋਭਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
1
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1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣਾ ੋਧ* ਿਵਖਾ! 2 ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਨਆਈਂ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਉਠਾ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਗ ਬਦਲਾ ਦੇ! 3 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜਦੋਂ
ਤੋੜੀ ਦੁਸ਼ਟ, ਕਦੋਂ ਤੋੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਉਣਗੇ? 4 ਓਹ ਡਕਾਰਦੇ,
ਓਹ ਨੱਕ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬਦਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ!
5 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਓਹ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਤੇਰੀ
ਿਮਰਾਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 6 ਓਹ ਿਵਧਵਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, 7 ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਝ
ਿਧਆਨ ਨਾ ਕਰੇਗਾ! 8 ਹੇ ਪਸ਼ੂ ਵੱਤ ਲੋਕੋ, ਸਮਝੋ! ਹੇ ਮੂਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ
ਕਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣੋਗੇ? 9 ਿਜਸ ਨੇ ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਭਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੇਗਾ? ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਖ ਰਚੀ, ਭਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ? 10 ਿਜਹੜਾ
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਭਲਾ, ਉਹ ਨਾ ਿਝੜਕੇਗਾ? 11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਹਨ। 12 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ
ਪੁਰਖ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ! 13 ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈਨ ਦੇਵੇਂ, ਜਦ ਤੱਕ
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੋਆ ਨਾ ਪੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਨੂੰ ਿਤਆਗੇਗਾ। 15 ਜਾਂ
ਿਨਆਂ ਧਰਮ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਧ ਮਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇ
ਮਗਰ ਲੱਗਣਗੇ। 16 ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਉੱਠੇਗਾ, ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? 17 ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਝੱਟ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਵੱਸਦੀ। 18 ਜਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। 19 ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਾ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 20 ਕੀ
ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖੇਗੀ, ਜੋ ਿਬਧੀ ਦੀ ਓਟ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਘੜਦੀ ਹੈ? 21 ਓਹ ਧਰਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੜਹ੍
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ੀ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 22 ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗੜਹ੍ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਦੀ
ਚੱਟਾਨ, 23 ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਮੁੜ ਉਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ!
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ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਲਈ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ! 2 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਉਹ
ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਿਦਆਂ ਚੱਲੀਏ!
3 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, 4 ਿਜਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨ, ਪਹਾੜਾਂ
ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੀਆਂ ਹਨ, 5 ਸਮੁੰਦਰ ਉਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਸਾਿਜਆ। 6 ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਅਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਈਏ! 7 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! 8 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਮਰੀਬਾਹ ਤੇ ਮੱਸਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ, 9 ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ, ਮੇਰੀ
ਜਾਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੇਿਖਆ। 10 ਚਾਲੀ ਵਿਰਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੋਂ ੋਿਧਤ ਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਿਫਰਤੂ ਮਨ ਦੇ
ਲੋਕ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ, 11 ਿਜਨਾਂ ਲਈ
1 ਆਓ,
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ਮੈਂ ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਵੜਨਗੇ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਰਾਜਾ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਲਈ ਗਾਓ, ਹੇ ਸਾਰੀ
ਸਿਰਸ਼ਟੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਓ! 2 ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਓ, ਉਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ, ਉਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਦਨ-ਿਦਨ ਪਰਚਾਰ
ਕਰੋ! 3 ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਅੱਤ ਉਸਤਤ ਜੋਗ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਭੈਅ ਦਾਇਕ
ਹੈ। 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼
ਬਣਾਏ। 6 ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਉਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ
ਸੁਹੱਪਣ ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਵਨ ਿਵੱਚ। 7 ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲੋ, ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਮੰਨ, ਹਾਂ, ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮੰਨ, 8 ਪਰਤਾਪ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ
ਆਓ! 9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ ਿਵੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਹੇ ਸਾਰੀ
ਸਿਰਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਥਰ-ਥਰ ਕਰੋ! 10 ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖੋ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਗਤ ਕਾਇਮ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਾ
ਿਹੱਲੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ। 11 ਅਕਾਸ਼
ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ
ਗਰਜੇ, 12 ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵੇ!
ਫੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਬਰਛ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਗੇ, 13 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।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸ਼ਾਸ਼ਕ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਟਾਪੂ ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਹਨ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣ! 2 ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਅਨੇ ਰਾ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਹਨ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। 3 ਅੱਗ
ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਭਸਮ
ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 4 ਇਹ ਦੀਆਂ ਿਬਜਲੀਆਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਿਲਸ਼ਕਾਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ, ਧਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ! 5 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ
ਪਰਬਤ ਮੋਮ ਵਾਂਗੂੰ ਪੰਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ! 6 ਅਕਾਸ਼ ਉਹ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। 7 ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਿਜਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ,
ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ! 8 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਿਰਆਂ ਿਨਆਂਵਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੀਯੋਨ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। 9 ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈਂ!
10 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀਓ, ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰੋ! ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। 11 ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਮਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਅਨੰ ਦ। 12 ਹੇ ਧਰਮੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ
ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ!
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ

ਭਜਨ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਾਂਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਤਹ ਪਾਈ ਹੈ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਤਹ
ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਿਵਖਾਇਆ
ਹੈ। 3 ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਿਢਆਂ ਨੇ

ਜ਼ਬੂਰ 101:6

ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਫ਼ਤਹ ਨੂੰ ਿਡੱਠਾ ਹੈ। 4 ਹੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਦਓ,
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਰਾਗ ਛੇੜੋ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰੋ,
ਭਜਨ ਗਾਓ, 5 ਬਰਬਤ ਵਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਓ, ਰਸੀਲੇ
ਸੁਰ ਨਾਲ ਬਰਬਤ ਵਜਾ ਕੇ 6 ਤੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਿਸੰਗੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਲਕਾਰੋ। 7 ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਵ,ੇ ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ। 8 ਨਦੀਆਂ
ਤਾਲ ਦੇਣ, ਪਰਬਤ ਰਲ ਕੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਨ, 9 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।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੰਬਣ, ਉਹ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਡੋਲ ਉੱਠੇ! 2 ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। 3 ਓਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ
ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਿਸਿਧਆਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। 5 ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਆਂ ਚਰਨਾਂ
ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 6 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਹ
ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ, ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ। 7 ਉਹ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਿਵੱਚ ਦੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ , ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੰਿਨਆ। 8 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।
1 ਯਹੋਵਾਹ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਭਜਨ
1 ਹੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ, 2 ਅਨੰ ਦ
ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਆਓ। 3 ਜਾਣ ਰੱਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ।
4 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ
ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਆਓ, ਉਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ,
ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦੀਪਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਤੱਕ ਹੈ।

101
ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਲਪ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
1 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵਖੇ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ। 2 ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣਾ ਬਣ ਕੇ
ਚੱਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਵੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਮਨ
ਨਾਲ ਿਫਰਾਂਗਾ। 3 ਮੈਂ ਿਵਰਥੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਨਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਿਫਰਤੂਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਿਘਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ
ਚੰਬੜੇਗੀ 4 ਮਨ ਦਾ ਕੁੱਬਾਪੁਣਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ
ਨਾ ਜਾਣਾਂਗਾ। 5 ਿਜਹੜਾ ਓਹਲੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਉੱਚੀ ਅੱਖ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਆਕੜ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਾਂਗਾ। 6 ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿਚਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ
ਿਕ ਓਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸਣ, ਿਜਹੜਾ ਪੂਰੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ
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ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। 7 ਛਲੀਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੱਸੇਗਾ, ਝੂਠਾ
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। 8 ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਸ
ਿਦਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਿਮਟਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ।
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ਸੰਕਟ ਦੇ ਫਸੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦੀਨ ਜਨ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਿਰਆ
ਆਪਣੇ ਸੋਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਤੇਰੇ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚੇ! 2 ਮੇਰੇ ਔਖ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁ ਕਾ, ਆਪਣਾ
ਕੰਨ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਉੱਤਰ ਦੇ!
3 ਮੇਰੇ ਿਜਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤਾਂ ਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਲਣ ਵਾਂਗੂੰ ਬਲਦੀਆਂ ਹਨ। 4 ਘਾਹ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਮੇਰਾ
ਮਨ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਤੇ ਸੁੱਕ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ
ਿਗਆ। 5 ਮੇਰੇ ਕਰਾਹਣੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ
ਮਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। 6 ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਲੰਮਢੀਂਗ* ਦੇ ਤੁੱਲ
ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਿਵਰਾਨੇ ਦਾ ਉੱਲੂ ਬਿਣਆ! 7 ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਚੜਹ੍ੀ ਵਰਗਾ ਬਿਣਆ, ਿਜਹੜੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।
8 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਿਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 9 ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਸੁਆਹ ਫੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਹੰਝੂ ਿਮਲਾਉਂਦਾ
ਹਾਂ। 10 ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਿਹਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪਟਕਾ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ! 11 ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਢਲਦੇ ਸਾਯੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਹਨ, ਮੈਂ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 12 ਪਰ ਤੂੰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਦਾ
ਤੱਕ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਸਮਰਨ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ!
13 ਤੂੰ ਉੱਠੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸੀਯੋਨ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕਰੇਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤਰਸ ਖਾਣ
ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਗੋਂ ਥਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਵੇਲਾ ਆ ਪੁੱਿਜਆ ਹੈ। 14 ਤੇਰੇ
ਦਾਸ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥੇਹ
ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 15 ਇਉਂ ਕੌਮਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੈਅ
ਖਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਪਰਤਾਪ ਤੋਂ। 16 ਜਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। 17 ਉਸ ਨੇ ਲਾਚਾਰ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਿਣਆ। 18 ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ
ਵਾਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਲਈ ਿਲਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਪਰਜਾ ਉਤਪੰਨ
ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗੀ। 19 ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਤੋਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਡੱਠਾ ਹੈ, 20 ਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦਾ ਹਾਉਂਕਾ ਸੁਣ,ੇ
ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ, 21 ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਨ, 22 ਜਦ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। 23 ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ।
24 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਆਯੂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ
ਉਠਾ ਨਾ ਲੈ, ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੇਰੇ ਵਰੇ ਹਨ! 25 ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹਨ। 26 ਉਹ
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਟੱਲ ਰਹੇਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਬਾਸ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਂਗਾ,
ਸੋ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ! 27 ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਵਿਰਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਵੱਸੀ ਰਹੇਗੀ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
1 ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ
ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ! 2 ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਿਵਸਾਰ! 3 ਉਹ
ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਨੂੰ ਿਖਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ
ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰੋਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 ਉਹ ਤੇਰੀ ਿਜੰਦ ਨੂੰ ਟੋਏ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਤੇ ਰਹਮ ਦਾ ਮੁਕਟ* ਰੱਖਦਾ
ਹੈ। 5 ਉਹ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਕਾਬ
ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ
ਅਤੇ ਿਨਆਂ, ਸਭ ਦਬਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7 ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਮੂਸਾ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ
ਿਕਤੇ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾਲੂ ਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ, ੋਧ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜਵਾਨ
ਅਤੇ ਦਯਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। 9 ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਿਝੜਕੇਗਾ, ਨਾ ਸਦਾ
ਲਈ ਆਪਣਾ ੋਧ ਰੱਖੇਗਾ। 10 ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਿਤਆ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ
ਿਦੱਤਾ। 11 ਿਜੰਨਾਂ ਉੱਚਾ ਅਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਦੀ
ਦਯਾ ਉਹ ਦੇ ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ! 12 ਿਜੰਨਾਂ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹੈ, ਓਨੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ! 13 ਿਜਵੇਂ
ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰਸ਼ਟ ਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਮੱਟੀ ਹੀ ਹਾਂ। 15 ਇਨਸਾਨ
ਦੀ ਉਮਰ ਘਾਹ ਿਜੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਟਿਹਕਦਾ ਹੈ,
16 ਜਦ ਵਾਯੂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਥਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। 17 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਯਾ
ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਧਰਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਿਤਆਂ ਤੱਕ, 18 ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ
ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 19 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। 20 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!
21 ਹੇ ਉਹ ਦੀਓ ਸਾਰੀਓ ਸੈਨਾਵੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ
ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ!
22 ਹੇ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਜੋ, ਉਹ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ! ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ
ਆਖ!।
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ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ
1 ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਤੇਜ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨੀ
ਹੋਈ ਹੈ! 2 ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਤਾਣਦਾ ਹੈਂ, 3 ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਬੀੜਦਾ ਹੈਂ, ਜੋ ਘਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ
ਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, 4 ਤੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ, ਅਤੇ
ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।* 5 ਤੂੰ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਿਕ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਰਹੇ। 6 ਤੂੰ
ਉਹ ਨੂੰ ਡੂੰਿਘਆਈ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕੱਿਜਆ ਿਜਵੇਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ
ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋ ਗਏ। 7 ਓਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਨੱਠ
ਗਏ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੜਹ੍ਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਤਾਬੀ ਭੱਜ,ੇ 8 ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਸ ਦੀ ਤੂੰ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਬਤ ਉਤਾਂਹ ਚੜਹ੍ੇ, ਦੂਣਾ ਹੇਠਾਂ
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ਉੱਤਰੀਆਂ, 9 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਠਿਹਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਿਕ ਓਹ ਅੱਗੇ
ਨਾ ਲੰਘਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣ। 10 ਤੂੰ ਚਸ਼ਮੇ
ਵਾਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਓਹ ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
11 ਰੜ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜੰਗਲੀ ਗਧੇ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਤੇਹ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। 12 ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਖੇਰੂ ਵਸੇਰਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟਿਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 13 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ
ਸਥਾਨਾਂ† ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਿਸੰਜਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ
ਧਰਤੀ ਰੱਜਦੀ ਹੈ। 14 ਤੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਘਾਹ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਗ ਪੱਤ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਿਕ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਆਹਾਰ ਕੱਢ,ੇਂ
15 ਦਾਖ਼ਰਸ ਿਜਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੇਲ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਮੁੱਖੜੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਿਜਹੜੀ
ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 16 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਿਤਪਤ ਰਿਹੰਦ,ੇ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਿਦਆਰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਲਾਏ, 17 ਿਜੱਥੇ
ਿਚੜਹ੍ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਹਲਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਮਢੀਂਗ ਦਾ
ਘਰ ਚੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। 18 ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ
ਲਈ ਹਨ, ਿਢੱਗਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਓਟ ਹਨ। 19 ਉਹ ਨੇ
ਚੰਦ ਨੂੰ ਿਥਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 20 ਤੂੰ ਅਨੇ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਰੇ
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੱਬੀਂ ਪੈਰੀਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ। 21 ਜੁਆਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਲਈ ਗੱਜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹਾਰ
ਮੰਗਦੇ ਹਨ, 22 ਸੂਰਜ ਚੜਦੇ ਹੀ ਓਹ ਿਖਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਆਪਿਣਆਂ ਘੁਰਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਬਿਹੰਦੇ ਹਨ। 23 ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ
ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਾਂ
ਤੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 24 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕੇਡੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹਨ! ਤੂੰ
ਇਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਾਿਜਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਂ
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ! 25 ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਭੁੜਕਣ
ਵਾਲੇ ਅਣਿਗਣਤ ਹਨ, ਓਹ ਿਨੱਕੇ-ਿਨੱਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਹਨ!
26 ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਲਵਯਾਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਖੇਡਣ
ਲਈ ਰਿਚਆ।‡ 27 ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਕ ਤੂੰ ਵੇਲੇ
ਿਸਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂ। 28 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ, ਓਹ ਚੁਗ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈਂ, ਓਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 29 ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਲੁ ਕਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਓਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਓਹ ਪਰ੍ਾਣ ਿਤਆਗਦੇ, ਅਤੇ
ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 30 ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ§
ਭੇਜਦਾ ਹੈਂ, ਓਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ
ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ। 31 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਵ,ੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇ, 32 ਜੋ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ
ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ! 33 ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ
ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ! 34 ਮੇਰਾ
ਿਧਆਨ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਰਹਾਂਗਾ। 35 ਪਾਪੀ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਿਮਟ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਿਹਣ! ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, ਹਲਲੂ ਯਾਹ!।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ, ਉੱਮਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰੋ! 2 ਉਹ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਉਸ ਲਈ
ਭਜਨ ਗਾਓ, ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ! 3 ਉਹ
ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਖੋਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅਨੰ ਦ
ਹੋਣ! 4 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ
ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਚੋ। 5 ਉਹ ਦੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ
ਕੀਤੇ ਹਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਦੇ ਅਚੰਿਭਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ
ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। 6 ਹੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਸ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼, ਹੇ ਯਾਕੂਬ
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ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, 7 ਉਹੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਹਨ! 8 ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦਾ ਉਸ ਨੇ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, 9 ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ, ਨਾਲੇ ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ , 10 ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਿਬਧੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਅਨੰ ਤ ਨੇ ਮ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੜਹ੍ ਕੀਤਾ, 11 ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਤੈਨੂੰ
ਿਦਆਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮਲਖ਼ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, 12 ਜਦ ਓਹ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ
ਵੀ ਸਨ, 13 ਅਤੇ ਓਹ ਕੌਮ-ਕੌਮ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੀ
ਉੱਮਤ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ ਰਹੇ। 14 ਉਹ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੇ ਰ ਨਾ
ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ, 15 ਿਕ
ਮੇਰੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਣ
ਕਰੋ! 16 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਦੇਸ* ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਆਸਰਾ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ। 17 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਭੇਿਜਆ, ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਿਚਆ ਿਗਆ। 18 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਿਵੱਚ ਜਕਿੜਆ ਿਗਆ,
19 ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਿਰਹਾ। 20 ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ, ਰਈਯਤਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। 21 ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਮਲਖ਼ ਦਾ
ਹਾਕਮ ਠਿਹਰਾਇਆ, 22 ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਿਸਖਾਵੇ।
23 ਇਸਰਾਏਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਹਾਮ ਦੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਿਰਹਾ। 24 ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲਵੰਤ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਕੀਤਾ।
25 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਫੇਰ ਿਦੱਤ,ੇ ਿਕ ਓਹ ਉਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ
ਿਘਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ। 26 ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ
ਚੁਿਣਆ ਸੀ। 27 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਹਾਮ
ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਵਖਾਏ। 28 ਉਹ ਨੇ ਅਨੇ ਰ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ
ਅਨੇ ਰਾ ਘੁੱਪ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਮਸਰੀ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਨਾ ਹੋਏ।
29 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 30 ਉਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਡੱਡੂ ਕਟਕਾਂ
ਦੇ ਕਟਕ ਿਨੱਕਲ ਪਏ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਵੀ! 31 ਉਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਜੂੰਆਂ ਵੀ। 32 ਉਹ ਨੇ ਗਿੜਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ
ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਂ। 33 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਹੰਜ਼ੀਰਾਂ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ
ਿਬਰਛ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ। 34 ਉਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਸਲਾ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ
ਟੋਕਾ ਅਣਿਗਣਤ ਸੀ। 35 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਗ
ਪੱਤ ਖਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਲਏ। 36 ਉਹ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਵੀ। 37 ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਲਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਡਗਮਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ
ਸੀ। 38 ਿਮਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨੱਕਲ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਸਨ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਅ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਿਪਆ ਸੀ। 39 ਉਹ ਨੇ ਪੜਦੇ
ਲਈ ਬੱਦਲ ਤਾਿਣਆ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗ ਿਦੱਤੀ।
40 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹ ਬਟੇਰੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰਜਾਇਆ। 41 ਉਹ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਖੋਿਲਆ ਤਾਂ
ਪਾਣੀ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲੇ, ਓਹ ਥਲਾਂ ਿਵੱਚ ਨਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਵਗ ਤੁਰੇ, 42 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
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ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ। 43 ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। 44 ਉਹ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਖ਼
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ, 45 ਿਕ ਓਹ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਨ। ਹਲਲੂ ਯਾਹ!।

106
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਵਦਰੋਹ
1 ਹਲਲੂ ਯਾਹ! ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਭਲਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਹੈ! 2 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ? 3 ਧੰਨ ਓਹ ਿਜਹੜੇ ਿਨਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ! 4 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ
ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁੱਧ ਲੈ, 5 ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਵੇਖਾਂ,
ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਮਲਖ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਫਖ਼ਰ ਕਰਾਂ!। 6 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਿਜਹੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ
ਬਦੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਕੀਤਾ। 7 ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ
ਅਚਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਿਝਆ, ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਿਦਆਲ਼ਗੀਆਂ
ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ ਓਹ ਸਮੁੰਦਰ ਅਰਥਾਤ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ
ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। 8 ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਖਾਵੇ। 9 ਉਹ ਨੇ ਲਾਲ
ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਡੁੰਿਘਆਈਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਜਵੇਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ,
10 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਵੈਰੀ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। 11 ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ
ਿਲਆ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਿਚਆ! 12 ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਿਨਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਗਾਇਆ। 13 ਓਹ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ। 14 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ
ਿਹਰਸ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਥਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ, 15 ਤਾਂ ਉਹ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲੱਿਸਆਂ
ਨਾ ਕੀਤਾ। 16 ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਓਹ ਮੂਸਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਗਤ ਹਾਰੂਨ
ਉੱਤੇ ਸੜੇ, 17 ਧਰਤੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦਾਥਾਨ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ, 18 ਤਾਂ ਅੱਗ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਟੋਲੀ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲੀ, ਅਤੇ ਲੰਬ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕੀਤਾ।
19 ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਢਾਲ਼ੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ
ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ, 20 ਇਉਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਨੂੰ , ਘਾਹ
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਲਆ! 21 ਓਹ ਆਪਣੇ
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਿਜਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, 22 ਹਾਮ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਚਰਜ਼, ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ
ਉੱਤੇ ਿਭਆਨਕ ਕੰਮ! 23 ਤਾਂ ਓਸ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰ ਸੁੱਟਦਾ, ਜੇ ਮੂਸਾ ਮੇਰਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਤੇੜ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਿਕ ਮੇਰੇ ੋਧ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੋੜੇ। 24 ਫੇਰ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ
ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਿਨਆ, 25 ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਿਣਆ। 26 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ
ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਆਂਗਾ, 27 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ। 28 ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਆਲ ਪਓਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਿਵਆਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ! 29 ਇਉਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਰੀ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪਈ। 30 ਤਾਂ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਿਵਚਕਾਰ ਖਲੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਮਰੀ ਰੁਕ ਗਈ, 31 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ,
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ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਸਦਾ ਲਈ। 32 ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਬਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਸਾ ਲਈ ਬੁਰਾ
ਹੋਇਆ, 33 ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਕੀ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ
ਹੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਵੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। 34 ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਮਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, 35 ਸਗੋਂ ਓਹ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਸੱਖ ਲਏ, 36 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ,
ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਬਣ ਗਏ। 37 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤਿਨਆਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ। 38 ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ਾਂ
ਦਾ ਲਹੂ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ, ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ, 39 ਓਹ ਆਪਣੇ
ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਬੀਂ ਿਵਭਚਾਰੀ ਠਿਹਰੇ।
40 ਇਉਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਿਠਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕੀਤੀ। 41 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਹੁਕਮ ਕਰਨ। 42 ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਅਤੇ
ਓਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਹੇਠ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। 43 ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਪਰ ਓਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤੋਂ
ਆਕੀ ਰਹੇ, ਓਹ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ। 44 ਜਾਂ ਉਹ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਆਦ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ।
45 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਬੇਹੱਦ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ। 46 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਮ ਦੁਵਾਇਆ।
47 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ! ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਿਵੱਚ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਬਹੀਏ! 48 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵ!ੇ ਹੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ,
ਆਖ “ਆਮੀਨ!” ਹਲਲੂ ਯਾਹ!।

107
ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ
ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ

ਸਦੀਪਕ ਹੈ! 2 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਆਖਣ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ
ਨੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। 3 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਸੰਤਰਾਂ
ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ। 4 ਓਹ
ਥਲ ਦੇ ਰਾਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਅਵਾਰਾ ਿਫਰੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਿਸਆ
ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾ ਲੱਭਾ। 5 ਓਹ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਿਤਹਾਏ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਢਾਲ ਸਨ। 6 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਛੁਡਾਇਆ। 7 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਿਕ ਓਹ ਿਕਸੇ
ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਜਾਣ। 8 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਯਾ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ
ਦਾ! 9 ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨੂੰ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। 10 ਿਜਹੜੇ ਅਨੇ ਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਯੇ ਥੱਲੇ
ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, 11 ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ
ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ, 12 ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਖੇਚਲ ਨਾਲ
ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਓਹ ਿਡੱਗਣ ਨੂੰ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ,
13 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ,
ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। 14 ਉਹ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਨੇ ਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਯੇ ਹੇਠ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ
ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ। 15 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਯਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ,
ਅਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦਾ! 16 ਉਹ ਨੇ
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ਤਾਂ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਦਰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਦੇ ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ ਕਰ
ਿਦੱਤੇ। 17 ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ
ਹਨ, 18 ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਿਘਣ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਓਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। 19 ਤਾਂ ਓਹ
ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦ,ੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਕਸ਼ਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 20 ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਭੇਜ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ
ਹੈ। 21 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਯਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ
ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦਾ! 22 ਓਹ ਧੰਨਵਾਦ
ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣ।
23 ਿਜਹੜੇ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ
ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬੁਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 24 ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਨੂੰ , ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਚਰਜਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਿਘਆਈ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। 25 ਉਹ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਠਾਠਾਂ
ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। 26 ਓਹ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ ਜਾਂਦ,ੇ ਓਹ ਡੂੰਘਾਣ ਿਵੱਚ
ਆਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ* ਦਾ ਜੀਅ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢੱਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
27 ਓਹ ਝੂਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਂਗੂੰ ਿਡੱਗਦੇ-ਢਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 28 ਤਾਂ ਓਹ ਆਪਣੀ
ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। 29 ਓਹ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਥੰਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 30 ਤਾਂ ਓਹ ਉਸ ਦੇ
ਥੰਮਹ੍ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੰ ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਗੇ
ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 31 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਯਾ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਅਚਰਜ਼
ਕੰਮਾਂ ਦਾ! 32 ਓਹ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਵਿਡਆਉਣ, ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ। 33 ਉਹ ਨਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਉਜਾੜ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸੜੀ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, 34 ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਜ਼ਮੀਨ
ਨੂੰ ਕੱਲਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 35 ਉਹ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਝੀਲ, ਅਤੇ ਸੜੀ ਸੁੱਕੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਤਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, 36 ਅਤੇ ਭੁੱਿਖਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਵਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਓਹ ਵੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ,
37 ਅਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਬੀਜਣ ਤੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ। 38 ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਓਹ ਵਧ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। 39 ਫੇਰ ਅਨੇ ਰੇ
ਅਤੇ ਬਦੀ ਅਤੇ ਰੰਜ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਓਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਿਨਉਂਦੇ ਹਨ।
40 ਉਹ ਪਤਵੰਿਤਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਗ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਾਹ ਥਲ
ਿਵੱਚ ਭੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। 41 ਪਰ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਉਤਾਹਾਂ
ਿਬਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਟੱਬਰ ਇੱਜੜ ਿਜਹਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
42 ਿਸੱਧੇ ਲੋ ਕ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। 43 ਜੋ ਕੋਈ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਮੰਨੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਯਾ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਲਾਵੇਗਾ।
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ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਗੀਤ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
1 ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪਰਤਾਪ ਸਣੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ! 2 ਹੇ ਿਸਤਾਰ ਤੇ ਬਰਬਤ,
ਜਾਗੋ, ਮੈਂ ਫਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਿਦਆਂਗਾ! 3 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਨਾ
ਕਰਾਂਗਾ। 4 ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈ! 5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਤੂੰ
ਮਹਾਨ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵ!ੇ । 6 ਤਾਂ ਜੋ
ਤੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲੈ ਅਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ। 7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੋਿਲਆ,
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਕੋਥ ਦੀ ਘਾਟੀ
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ਨੂੰ ਿਮਣਾਂਗਾ। 8 ਿਗਲਆਦ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦਾ ਟੋਪ ਹੈ, ਯਹੂਦਾਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਡੰਡਾ ਹੈ, 9 ਮੋਆਬ ਮੇਰੀ
ਿਚਲਮਚੀ ਹੈ, ਅਦੋਮ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੌਲਾ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਫ਼ਿਲਸਤ ਉੱਤੇ
ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। 10 ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਫ਼ੀਲਦਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਜਾਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਅਦੋਮ ਦੇਸ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? 11 ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਤਆਗ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਤੂ,ੰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? 12 ਿਵਰੋਧੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਓ ਿਵਅਰਥ ਹੈ। 13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮਗਤੀ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਲਤਾੜ ਸੁੱਟੇਗਾ!।
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ਬਦਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
1 ਹੇ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਿਹ, 2 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਭੈੜਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਛਲ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੋਿਲਆ ਹੈ,
ਓਹ ਝੂਠੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ। 3 ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ
ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਧਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ। 4 ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਓਹ ਮੇਰਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
5 ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਿਰਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੈਰ ਓਹ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 6 ਦੁਸ਼ਟ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ, ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਉਹ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਰਹੇ! 7 ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਿਨੱਕਲੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪਾਪ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇ! 8 ਉਹ ਦੇ ਿਜਉਣ ਦੇ
ਿਦਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਵੇ! 9 ਉਹ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਔਰਤ ਿਵਧਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ! 10 ਉਹ ਦੇ
ਬਾਲ ਰੁਲਦੇ ਿਫਰਨ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਜੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਟੁੱਕਰ ਲੱਭਣ! 11 ਉਹ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਹ ਲਵੇ,
ਅਤੇ ਓਪਰੇ ਉਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਣ! 12 ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਯਤੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ
ਕਰੇ! 13 ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਮੁਕਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ* ਿਮਟਾਇਆ ਜਾਵੇ! 14 ਉਹ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਬਦੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਿਮਟਾਇਆ
ਜਾਵੇ! 15 ਓਹ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਰਿਹਣ, ਿਕ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਧਰਤੀਓਂ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ, 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਦਯਾ ਕਰਨੀ
ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਕੀਨ, ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਿਪੱਛੇ ਿਪਆ, 17 ਹਾਂ, ਉਹ ਨੇ ਿਫਟਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ
ਰੱਖੀ, ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਆ ਪਈ, ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, 18 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 ਹੋਈ
ਸੀ। 19 ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਲੀੜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਪੇਟੀ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸਦਾ ਰਹੇ! 20 ਏਹੋ ਈ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦਾ ਵੀ! 21 ਪਰ ਤੂ,ੰ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਤਾਂ ਭਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈ, 22 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੱਟੜ
ਹੋਇਆ ਹੈ। 23 ਮੈਂ ਢਲਦੀ ਛਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਸਲਾ ਵਾਂਗੂੰ
ਝਾਿੜਆ ਜਾਂਦਾ, 24 ਵਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਿਭੜਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮਾਸ
ਤੇਲ ਖੁਣੋਂ ਿਲੱਸਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 25 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਿਨਆਂ ਦਾ ਥਾਂ
ਹੋ ਿਗਆ, ਜਦ ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਓਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
26 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ! ਆਪਣੀ ਦਯਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, 27 ਿਕ ਓਹ ਜਾਣਨ ਿਕ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੂੰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। 28 ਓਹ ਿਫਟਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਪਰ ਤੂੰ
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ਬਰਕਤ ਦੇ! ਜਦ ਓਹ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਓਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਾਸ
ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇ! 29 ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਪਿਹਨਣ, ਓਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾਲ ਚੱਦਰ ਵਾਂਗੂੰ ਕੱਜਣ! 30 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ। 31 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਦੀ ਮਦਦ† ਕਰੇਗਾ,
ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਘਾਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਬੈਠ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਕਰ
ਿਦਆਂ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਬਲ ਦੀ ਆਸਾ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚੋਂ ਘੱਲੇਗਾ, ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰ। 3 ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਸਜਾਵਟ
ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ, ਤੇਰੇ ਜੁਆਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਹਨ।
4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਮਲਿਕਿਸਦਕ
ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈਂ।* 5 ਪਰ੍ਭੂ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ
ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਵੰਨ ਸੁੱਟੇਗਾ,
6 ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ
ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਖੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵੰਨ ਸੁੱਟੇਗਾ।
7 ਉਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਝਰਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਿਸਰ
ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ।
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ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਿਸੱਿਧਆਂ ਦੀ ਪਿਰਹਾ
ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮ
ਵੱਡੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਸੰਨ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। 3 ਉਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇਜ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦਾ ਧਰਮ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 4 ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ਼
ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾਲੂ ਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ
ਹੈ। 5 ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। 6 ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਲ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ
ਿਮਰਾਸ ਿਦੱਤੀ। 7 ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਚਆਈ ਤੇ ਿਨਆਂ ਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਹਨ। 8 ਓਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟੱਲ
ਰਿਹਣਗੇ, ਓਹ ਸਿਚਆਈ ਤੇ ਿਸਿਧਆਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
9 ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਭੇਿਜਆ, ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਨੇ ਮ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇ ਭੈਅ
ਦਾਇਕ ਹੈ! 10 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਿਜੰਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
1 ਹਲਲੂ ਯਾਹ!
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾ ਅਨੰ ਦ
1 ਹਲਲੂ ਯਾਹ! ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ
ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਗਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
2 ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਚਆਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਧਰਮ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 4 ਸਿਚਆਰਾਂ ਲਈ ਅਨੇ ਰੇ
ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਚੜਹ੍ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ* ਲਈ ਜੋ ਦਯਾਲੂ , ਿਕਰਪਾਲੂ
ਤੇ ਧਰਮੀ ਹਨ। 5 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਦਯਾਵਾਨ
ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ
†
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ਚਲਾਏਗਾ। 6 ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇਗਾ, ਧਰਮੀ ਸਦਾ ਦੀ ਯਾਦਗੀਰੀ
ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਉਹ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਦਾ ਿਦਲ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। 8 ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਤਕੜਾ
ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਡੋਲੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ (ਆਪਣੀ
ਿਜੱਤ) ਨਾ ਵੇਖ।ੇ 9 ਉਹ ਨੇ ਵੰਿਡਆ, ਉਹ ਨੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ
ਦਾ ਧਰਮ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਿਸੰਗ† ਪਰਤਾਪ
ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਦੁਸ਼ਟ ਇਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਹ੍ੇਗਾ, ਦੰਦ
ਪੀਹ ਪੀਹ ਕੇ ਉਹ ਗਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਿਹਰਸ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਉਸਤਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਮ
1 ਹਲਲੂ ਯਾਹ! ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕੋ, ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ! 2 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ! 3 ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਲਿਹਣ
ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵ!ੇ 4 ਯਹੋਵਾਹ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ
ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। 5 ਕੌਣ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ? ਿਜਹੜਾ ਉਿਚਆਈ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
6 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਿਵਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੇ, 7 ਿਜਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਕ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, 8 ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ
ਿਵੱਚ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾਵੇ, 9 ਉਹ
ਬੇ-ਔਲਾਦ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਲਲੂ ਯਾਹ!।
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ਪਸਾਹ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਘਰਾਣਾ
ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, 2 ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਉਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। 3 ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਿਡੱਠਾ ਤੇ
ਨੱਠਾ, ਯਰਦਨ ਉਲਟੀ ਵਗੀ! 4 ਪਰਬਤ ਛੱਿਤਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਟੱਪਦੇ ਸਨ,
ਪਹਾੜੀਆਂ ਲੇਿਲਆਂ ਵਾਂਗ।ੂੰ 5 ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਿਕ ਤੂੰ
ਨੱਠਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ, ਯਰਦਨ, ਿਕਉਂ ਉਲਟੀ ਵਗਦੀ ਹੈਂ? 6 ਹੇ ਪਹਾੜੋ,
ਤੁਸੀਂ ਛੱਿਤਆਂ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਹੇ ਪਹਾੜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਿਲਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਕਉਂ ਟੱਪਦੇ
ਹੋ? 7 ਹੇ ਧਰਤੀ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਕੰਬ, 8 ਿਜਸ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੰਭ, ਚਕਮਕ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਾ ਛੱਿਡਆ ਹੈ।
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ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਹੀਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਡਆਈ ਦੇ! 2 ਕੌਮਾਂ ਇਉਂ
ਆਖਣ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? 3 ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਚਾਿਹਆ ਸੋ ਕੀਤਾ। 4 ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ
ਹੀ ਹਨ, ਓਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹਨ। 5 ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਵੇਖਦੇ
ਨਹੀਂ, 6 ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ
ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਸੁੰਘਦੇ ਨਹੀਂ, 7 ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਓਹ
ਫੜਹ੍ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਓਹ
ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ! 8 ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨਾਂ
ਹੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਓਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ। 9 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ! ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਹੈ। 10 ਹੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਯਹੋਵਾਹ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ! ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਹੈ।
11 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਿਲਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ! ਉਹ
1 ਸਾਨੂੰ
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ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਹੈ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ! 13 ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ!
14 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ!
15 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਿਜਹੜਾ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। 16 ਅਕਾਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਤੀ
ਉਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 17 ਮੁਰਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਓਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਖਮੋਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਗਏ
ਹਨ। 18 ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ। ਹਲਲੂ ਯਾਹ!।

ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ
ਡਰਾਂਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 7 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ
ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ।
8 ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ , ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਣਾ ਭਲਾ
ਹੈ। 9 ਪਤਵੰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ
ਭਲਾ ਹੈ। 10 ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨਾਮ* ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਹੀ ਸੁੱਿਟਆ। 11 ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ,
ਆਹੋ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਵੱਢ ਹੀ ਸੁੱਿਟਆ। 12 ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਘੇਰ ਿਲਆ, ਓਹ ਕੰਿਡਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਬੁੱਝ ਗਏ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਹੀ ਸੁੱਿਟਆ। 13 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ
ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ
ਬਲ ਤੇ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੈ। 15 ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ
ਿਵੱਚ ਬਚਾਓ ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ
ਸੂਰਮਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 16 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੂਰਮਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 17 ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਜੀਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ।
18 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਿੜਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ
ਕੀਤਾ। 19 ਧਰਮ ਦੇ ਫਾਟਕ† ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲ ਿਦਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। 20 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਫਾਟਕ
ਇਹ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣਗੇ। 21 ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।
22 ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰੱਿਦਆ, ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।
23 ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਅਚਰਜ਼ ਹੈ।
24 ਇਹ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਗ-ਬਾਗ
ਤੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਈਏ! 25 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਚਾ ਲੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਿਨਹਾਲ ਕਰ! 26 ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ। 27 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ
ਕੀਤਾ, ਜਗ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੱਿਸਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਿਦਓ, ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ
ਤੱਕ। 28 ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਰਾਂਗਾ। 29 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਹੈ।
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ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜੋਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 2 ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ। 3 ਮੌਤ
ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਲ ਿਲਆ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ
ਲੱਿਭਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੋਗ ਿਮਿਲਆ। 4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਪੁਕਾਿਰਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਈ!
5 ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾਵਾਨ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ।
6 ਯਹੋਵਾਹ ਭੋਿਲਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀਣਾ ਪੈ ਿਗਆ ਪਰ
ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। 7 ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਿਟਕਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਚੱਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, 8 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਝੂਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ
ਿਤਲਕਣ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। 9 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਿਜਉਂਿਦਆਂ
ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਰਾਂਗਾ। 10 ਜਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਿਨਰੰਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ l*
11 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਿਵੱਚ ਆਖ ਬੈਠਾ, ਿਕ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਝੂਠਾ
ਹੈ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੀ
ਮੋੜ ਕੇ ਿਦਆਂ? 13 ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਪਆਲਾ† ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ। 14 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ
ਲਾਹਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 15 ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੈ! 16 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲੇ ਹਨ। 17 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ
ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ। 18 ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਲਾਹਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 19 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਿਵੱਚ,
ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੇਰੇ ਐਨ ਿਵਚਕਾਰ। ਹਲਲੂ ਯਾਹ!।
1
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ

ਅਲਫ਼
ਓਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ! 2 ਧੰਨ ਓਹ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਤੇ ਤਨ ਮਨ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ
ਹਨ! 3 ਓਹ ਤਾਂ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ
ਹਨ। 4 ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਨ
ਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। 5 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਤੇਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ! 6 ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। 7 ਜਦ ਮੈਂ
ਤੇਿਰਆਂ ਸੱਿਚਆਂ ਿਨਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਿਸੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। 8 ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਿਤਆਗ ਨਾ ਦੇ!
1 ਧੰਨ

117
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਭਜਨ
ਸਾਰੀਓ ਕੌਮੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਹੇ ਸਾਰੀਓ ਉੱਮਤੋ,
ਉਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ! 2 ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਾਢੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਦੀਪਕ ਹੈ। ਹਲਲੂ ਯਾਹ!।
1 ਹੇ

118

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ
ਬੇਥ
9 ਜੁਆਨ ਿਕੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਰੱਖੇ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਚਨ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰੇ। 10 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ
ਤੈਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦੇ! 11 ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰ ਿਲਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ

ਿਜੱਤ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਤਾਂ
ਸਦੀਪਕ ਹੈ! 2 ਇਸਰਾਏਲ ਵੀ ਆਖੇ, ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦੀਪਕ
ਹੈ। 3 ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਆਖੇ, ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦੀਪਕ ਹੈ।
4 ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਖਣ, ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦੀਪਕ
ਹੈ! 5 ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ
1 ਯਹੋਵਾਹ

*
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ਕਰਾਂ। 12 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ
ਿਸਖਲਾ! 13 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਦਾ
ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ। 14 ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਿਰਹਾ,
ਿਜਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ। 15 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ। 16 ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਮਗਨ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਵਸਰਾਂਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ
ਿਗਮਲ
17 ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਿਕ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇ
ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ। 18 ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਿਕ ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਅਚਰਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ! 19 ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮੈਥੋਂ ਗੁਪਤ ਨਾ ਰੱਖ। 20 ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਿਰਆਂ ਿਨਆਂਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਿਵੱਚ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। 21 ਮੈਂ ਸਰਾਪੀ
ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਿਜਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ।
22 ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਿਨੰ ਿਦਆ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ
ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਿਲਆ ਹੈ! 23 ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਲੀਨ ਰਹੇਗਾ। 24 ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਦਾਲਥ
25 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾਕ ਿਵੱਚ ਰਲ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਜਵਾਲ! 26 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ! 27 ਆਪਣੇ
ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ਼ ਿਸਿਖਆਵਾਂ*

ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਲਾਵਾਂਗਾ। 28 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢੱਲ਼ ਗਈ
ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੜਹ੍ ਕਰ! 29 ਝੂਠ ਦਾ ਰਾਹ
ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਯਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ!
30 ਮੈਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਿਰਆਂ ਿਨਆਂਵਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਿਖਆ। 31 ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਛੱਿਡਆ
ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਕਰ! 32 ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ
ਵਧਾਵੇਂਗਾ, ਤਦ ਮੈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਦੌਿੜਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ!
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ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ
ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। 47 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਿਵੱਚ ਅੱਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਿਜਨਾਂ
ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰ੍ੀਤ ਲਾਈ ਹੈ। 48 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ
ਪਰ੍ੀਤ ਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਲੀਨ ਹੋਵਾਂਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆਸ
ਜ਼ਾਇਨ
49 ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਲਈ ਉਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਦੁਆਈ ਹੈ! 50 ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ
ਹੈ, ਿਕ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜਵਾਿਲਆ ਹੈ। 51 ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਠੱਠੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਉਡਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਾ
ਹੋਇਆ। 52 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਿਨਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਮਿਲਆ। 53 ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਭੱਖ ਉੱਿਠਆ ਹੈ, ਿਕ
ਦੁਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 54 ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਸਨ। 55 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ
ਰਾਤੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕੀਤੀ 56 ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੰਭਾਿਲਆ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਭਗਤੀ
ਖੇਥ
57 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਿਰਆਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। 58 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ।
59 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਸੋਿਚਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇਰੀਆਂ
ਸਾਖੀਆਂ ਵੱਲ ਫੇਰੇ ਹਨ। 60 ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਢੱਲ ਨਾ ਲਾਈ,
ਿਕ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ। 61 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਲ
ਿਲਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਵਸਾਿਰਆ। 62 ਤੇਰੇ ਧਰਮ
ਿਦਆਂ ਿਨਆਂਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਾਂਗਾ। 63 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰਾ ਭੈਅ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 64 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ
ਿਸਖਲਾ!

ਹੇ
33 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। 34 ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। 35 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹਾਂ! 36 ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੱਲ
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੋੜ, ਨਾ ਿਕ ਲੋਭ ਵੱਲ, 37 ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਵਅਰਥ
ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜਵਾਲ! 38 ਆਪਣੇ
ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖ, ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਭੈਅ ਮੰਨਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 39 ਮੇਰੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਨੂੰ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਥੋਂ ਲੰਘਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ ਭਲੇ ਹਨ! 40 ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਲਈ
ਲੋਿਚਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਿਜਵਾਲ!

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਟੇਥ
65 ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ 66 ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਿਬਬੇਕ ਤੇ ਿਗਆਨ ਿਸਖਲਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 67 ਮੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਿਲਆ ਿਫਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 68 ਤੂੰ ਭਲਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,
ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ। 69 ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਝੂਠ ਥੱਪ ਛੱਿਡਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੰਨਾਂਗਾ। 70 ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਰਬੀ ਵਰਗਾ ਮੋਟਾ ਹੈ†, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। 71 ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਿਕ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ,
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱਖਾਂ। 72 ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿਸੱਿਕਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ!

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਵਾਵ
41 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਤੇਰਾ ਬਚਾਓ ਵੀ ਤੇਰੇ
ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ! 42 ਤਾਂ ਮੈ ਆਪਣੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦਆਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, 43 ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਬਚਨ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖੋਹ ਨਾ ਲੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਿਨਆਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ, 44 ਤਾਂ ਮੈ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, 45 ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲਮਖੁੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਿਫਰਾਂਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਿਲਬ ਿਰਹਾ। 46 ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਯੋਧ
73 ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਿਚਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਿਗਆਨ
ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਖਾਂ। 74 ਿਜਹੜੇ ਤੇਰਾ ਭੈਅ ਮੰਨਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਆਸਾ
ਰੱਖੀ ਹੈ। 75 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ ਧਰਮ ਦੇ
ਹਨ, ਸੋ ਤੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ। 76 ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਮੈਨੂੰ
ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਵ,ੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ।
77 ਤੇਰੀਆਂ ਿਦਆਲ਼ਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਣ ਿਕ ਮੈਂ ਜੀਂਉਦਾ ਰਹਾਂ,

ਸਮਝ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
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ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ! 78 ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ
ਹੋਣ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਰਹਾਂਗਾ। 79 ਤੇਰੇ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲ
ਿਫਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 80 ਮੇਰਾ ਮਨ
ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵਾਂ!
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਾਫ਼
81 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਹਾਂ। 82 ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਲਈ ਪੱਕ ਗਈਆਂ,
ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? 83 ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੂੰਏਂ ਿਵੱਚ ਦੀ
ਮੇਸ਼ੇਕ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਿਲਆ।
84 ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ
ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂਗਾ? 85 ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਟੋਏ ਪੁੱਟ।ੇ 86 ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ! 87 ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਿਮਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਿਗਆ।
88 ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ‡ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਲਾਮੇਧ
89 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਦਾ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਥਰ ਹੈ!
90 ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 91 ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਖੜੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਭੋ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। 92 ਜੇ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
93 ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਿਜਉਂਿਦਆ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 94 ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਿਲਬ ਿਰਹਾ! 95 ਦੁਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।
96 ਸਾਰੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬੇਅੰਤ ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ੇਮ
ਮੀਮ
97 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨੀ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਿਦਨ ਭਰ
ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ! 98 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੈ। 99 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਗਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਲੀਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ। 100 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਚਦਾ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਿਭਆ।
101 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ। 102 ਤੇਿਰਆਂ ਿਨਆਂਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਹਿਟਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 103 ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ
ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਕੇਡੇ ਿਮੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਹਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਵੱਧ
ਿਮੱਠੇ! 104 ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਹਰ ਝੂਠੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼
ਨੂਨ
105 ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ
ਚਾਨਣ ਹੈ। 106 ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਿਕ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। 107 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ
ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖ! 108 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਨਆਂ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ।
‡
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ਜਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਲੀ§ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ! 110 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 111 ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ
ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਹਨ। 112 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ
ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾ।
109 ਮੇਰੀ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਸਾਮੇਖ
113 ਮੈਂ ਦੁਿਚੱਿਤਆਂ ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। 114 ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ਼ ਹੈਂ, ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਆਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। 115 ਹੇ ਬਦਕਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ
ਹੋਵੋ, ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ! 116 ਆਪਣੇ
ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਥਮ ਿਕ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਤਾਂਘ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ! 117 ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਂਵਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ। 118 ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਫ਼ਰੇਬ ਹੈ। 119 ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਟ
ਵਾਂਗੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ
ਹਾਂ। 120 ਤੇਰੇ ਭੈਅ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਿਨਆਂਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ
ਆਇਨ
121 ਮੈਂ ਿਨਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਕੋਲ ਨਾ ਛੱਡ! 122 ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਾਮਨ ਬਣ,
ਹੰਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾਉਣ! 123 ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਬਚਾਓ ਲਈ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਲਈ ਪੱਕ ਗਈਆਂ। 124 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ। 125 ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼, ਿਕ ਮੈਂ
ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂ। 126 ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਬਣਾਇਆ! 127 ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨੇ, ਸਗੋਂ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰ੍ੀਤ
ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ! 128 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਠੀਕ
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਝੂਠੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਪੇ
129 ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਚਰਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ! 130 ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਨਣ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਿਸੱਧੇ ਸਾਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। 131 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਖੋਲ ਕੇ ਹੌਂਿਕਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। 132 ਮੇਰੀ
ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰ੍ੀਤ
ਪਾਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 133 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ
ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ, ਿਕ ਕੋਈ ਬਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾ
ਕਰੇ। 134 ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ। 135 ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੜੇ ਦੀ ਚਮਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ
ਿਵਖਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਲਾ। 136 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ
ਧਾਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਸਾਦੇ
137 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ ਿਸੱਧੇ ਹਨ। 138 ਤੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਰਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। 139 ਮੇਰੀ ਗ਼ੈਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਤੇਰੇ
ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। 140 ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਅੱਤ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ
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ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 141 ਮੈਂ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਤੇ ਤੁੱਛ
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਿਲਆ! 142 ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਸਦਾ
ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਸੱਚ ਹੈ। 143 ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੰਜ ਮੈਨੂੰ
ਲੱਭਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਨ। 144 ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੋਫ਼
145 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ
ਉੱਤਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਾਂਗਾ! 146 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਪੁਕਾਿਰਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਾਂਗਾ! 147 ਮੈਂ ਪਹੁ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉੱਿਠਆ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਲਈ ਆਸਾ ਰੱਖੀ। 148 ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਤ ਦੇ
ਪਿਹਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਿਕ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵਾਂ।
149 ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈ , ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖ! 150 ਖੋਟ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਓਹ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।
151 ਤੂੰ ਵੀ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਨੇ ੜੇ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਹਨ!
152 ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਿਚਰੋਕਣਾ ਹੀ ਜਾਿਣਆ, ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ!।
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਰੇਸ਼
153 ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਵਸਾਿਰਆ! 154 ਮੇਰਾ ਮੁਦੱਪਾ ਲੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ,
ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖ! 155 ਮੁਕਤੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਓਹ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ। 156 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਰਹਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖ! 157 ਮੇਰੇ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਹੁਤ
ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਿੜਆ। 158 ਮੈਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਿਘਣ ਕੀਤੀ, ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ। 159 ਵੇਖ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖ! 160 ਤੇਰੇ
ਬਚਨ ਦਾ ਤਾਤ ਪਰਜ ਸਿਚਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਿਨਆਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਸਮਰਪਣ
ਸ਼ੀਨ
161 ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਿਧਗਾਣੇ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ
ਬਚਨ ਤੋਂ ਭੈਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 162 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ,
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੁ ੱਟ ਦੇ ਿਮਲਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! 163 ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵੈਰ
ਤੇ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
164 ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਵਾਰ
ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 165 ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ
ਚੈਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 166 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
167 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪਰ੍ੀਤ ਲਾਈ! 168 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ
ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ
ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਤਾਵ
169 ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ! 170 ਮੇਰੀ ਅਰਜੋਈ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ
ਆਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ! 171 ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਤੇਰੀ
ਉਸਤਤ ਉਚਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦਾ
*
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ਹੈਂ। 172 ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਹੁਕਮ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ। 173 ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਚੁਣ ਲਏ ਹਨ। 174 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਿਚਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ!
175 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਿਜਉਂਦੀ ਰਹੇ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਿਨਆਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। 176 ਮੈਂ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂੰ
ਭਟਕ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਲ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ
ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹਾਂ।

120
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ। 2 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ,
ਅਤੇ ਛਲੇਡੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈ! 3 ਹੇ ਛਲੇਡੀਏ ਜੀਭੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? 4 ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਿਤੱਖੇ ਤੀਰ,
ਝਾੜੀ ਦੇ ਅੰਿਗਆਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ! 5 ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ
ਮੇਸ਼ੇਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਕੇਦਾਰ* ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ!
6 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਸਣਾ ਿਪਆ।
7 ਮੈਂ ਮੇਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ!
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਕੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? 2 ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਸ਼
ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। 3 ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ,
ਤੇਰਾ ਰਾਖ਼ਾ ਨਾ ਉਂਘਲਾਵੇਗਾ, 4 ਵੇਖ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਖ਼ਾ ਨਾ
ਉਂਘਲਾਵੇਗਾ ਨਾ ਸੌਵੇਂਗਾ! 5 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਰਾਖ਼ਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਯਾ ਹੈ। 6 ਨਾ ਿਦਨੇ ਸੂਰਜ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਨਾ ਰਾਤੀਂ
ਚੰਦਰਮਾ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ
ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਣ
ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ!

122
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗ,ੇ ਆਓ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ! 2 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ। 3 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੂੰ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਘਰ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, 4 ਿਜੱਥੇ ਗੋਤ, ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗੋਤ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੜਹ੍ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। 5 ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਿਨਆਂ ਲਈ ਿਸੰਘਾਸਣ,
ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 6 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ
ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗੋ, ਤੇਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਿਨਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। 7 ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਿਨਹਾਲਤਾ!
8 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ
ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ! 9 ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਭਿਲਆਈ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।
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ਦਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਹੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਬਰਾਜਮਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ! 2 ਵੇਖ, ਿਜਵੇਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ
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ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ
ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਤਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵੇ। 3 ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਤਰਸ ਖਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਿਨਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰ ਗਏ ਹਾਂ! 4 ਸਾਡੀ
ਜਾਨ ਸੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਿਠਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਗਈ ਹੈ।

124
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਇਹ ਆਖੇ, 2 ਜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਉੱਠੇ, 3 ਤਾਂ ਓਹ ਸਾਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ
ੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਿਠਆ, 4 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋੜਹ੍ ਲੈ ਜਾਂਦ,ੇ ਅਤੇ
ਨਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, 5 ਤਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ
ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ! 6 ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ! 7 ਸਾਡੀ ਜਾਨ
ਿਚੜਹ੍ੀ ਵਾਂਗੂੰ ਿਚੜਹ੍ੀਮਾਰ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈ ਗਈ, ਫਾਹੀ ਟੁੱਟੀ, ਸਾਡੀ
ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। 8 ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਦੇ
ਪਰਬਤ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟੱਲ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ! 2 ਿਜਵੇਂ ਪਰਬਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਿਤਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਪਕ
ਕਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। 3 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਡੰਡ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਣਆ
ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਦੀ ਵੱਲ
ਵਧਾਉਣ। 4 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਭਿਲਆਂ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕਰ, ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ
ਮਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। 5 ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਭਟਕ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇਗਾ!
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵ।ੇ
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ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ ਆਇਆ, ਤਦ
ਅਸੀਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਰਗੇ ਸੀ!* 2 ਤਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹਾਸੇ
ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਉੱਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸੀ, ਤਦ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ! 3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ,
ਅਸੀਂ ਅਨੰ ਦ ਹੋਏ ਹਾਂ! 4 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ , ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ
ਨਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆ†! 5 ਿਜਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। 6 ਿਜਹੜਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵੇਗਾ!
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 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। 2 ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਠਣਾ
*
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ਅਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਿਹਣਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਿਵਅਰਥ ਹੈ,
ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 3 ਵੇਖ,ੋ
ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਮਰਾਸ ਹਨ, ਗਰਭ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਹੈ,
4 ਿਜਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤੀਰ, ਿਤਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, 5 ਧੰਨ
ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ!
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ
ਨਾ ਹੋਣਗੇ!
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਰਕਤ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਧੰਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ
ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ! 2 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ
ਧੰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ
ਵਾਂਗੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਿਟਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ। 4 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਬਾਰਕ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ
ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵ,ੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਭਿਲਆਈ
ਵੇਖ,ੇਂ 6 ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ-ਪੋਤੇ ਵੇਖ!ੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮਤੀ
ਹੋਵੇ।
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ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਉਨਾਂ* ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਇਸਰਾਏਲ
ਇਹ ਆਖੇ, 2 ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ! 3 ਹਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ ਉੱਤੇ ਹਲ
ਵਾਿਹਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਿਸਆੜ ਕੱਢ!ੇ 4 ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀ ਹੈ,
ਉਹ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ l 5 ਿਜੰਨੇ ਸੀਯੋਨ ਨਾਲ
ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪਛਾੜੇ ਜਾਣ! 6 ਉਹ ਛੱਤਾਂ
ਦੇ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਿਜਹੜਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
7 ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਢਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਨਾ ਪੂਲੇ ਬੰਨਣ
ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ, 8 ਅਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, “ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਬਰਕਤ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ।”
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ਿਕਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਡੂੰਿਘਆਈ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਹੈ, 2 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ
ਲੱਗੇ ਰਿਹਣ! 3 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ
ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਕੌਣ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ? 4 ਪਰ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ,
ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਭੈਅ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ। 5 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ,
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸ
ਹੈ। 6 ਿਜੰਨਾਂ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ , ਹਾਂ, ਿਜੰਨਾਂ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ
ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। 7 ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਦਯਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, 8 ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਰਗਾ ਭਰੋਸਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
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1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ
ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। 2 ਿ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। 3 ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ
ਤੱਕ!
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ਹੈਕਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, 2 ਿਜਸ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਲਈ ਸੁੱਖਣਾ
ਸੁੱਖੀ, 3 ਿਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਨਾ
ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਗ
ਂ ਾ, 4 ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਨੀਂਦ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਊਂਘ ਆਉਣ ਿਦਆਂਗਾ, 5 ਜਦ
ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭਾਂ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਲਈ ਕੋਈ ਡੇਰਾ! 6 ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਅਫਰਾਥਾਹ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਅਰ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਲੱਭ ਿਪਆ। 7 ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਕੀਏ। 8 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉੱਠ, ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆ,
ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਵੀ! 9 ਤੇਰੇ ਜਾਜਕ ਧਰਮ ਦਾ ਿਲਬਾਸ
ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣ, 10 ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜ! 11 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਿਫਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਿਕ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਿਢੱਡ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਬਠਾਵਾਂਗਾ, 12 ਜੇ
ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਖੀ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਵੀ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ
ਬੈਠੇਗੀ। 13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। 14 ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਿਵਸ਼ਰਾਮ
ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਏਥੇ ਵੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜੋ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। 15 ਮੈਂ
ਉਹ ਦੇ ਿਰਜ਼ਕ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਰਕਤ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਗਾਲਾਂ
ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰਜਾਵਾਂਗਾ। 16 ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ
ਿਲਬਾਸ ਪੁਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣਗੇ!
17 ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸੰਗ ਫੁਟਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸਹ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਿਤਆਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 18 ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਿਲਬਾਸ ਪੁਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚਮਕੇਗਾ*।
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ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਧੰਨ ਹੈ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਵੇਖ,ੋ ਿਕੰਨਾਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਮਲ-ਜੁਲ ਕੇ
ਵੱਸਣ! 2 ਇਹ ਉਸ ਖਾਲ਼ਸ ਤੇਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਸਰ ਉੱਤੋਂ ਚੋ
ਕੇ ਦਾੜਹ੍ੀ ਉੱਤੇ, ਅਰਥਾਤ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਦਾੜਹ੍ੀ ਉੱਤੋਂ ਚੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ
ਦੀ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। 3 ਇਹ ਹਰਮੋਨ* ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ,
ਜੋ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਰਕਤ
ਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ।
1 ਵੇਖੋ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ,
ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ,
*
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ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ
ਆਖੋ! 3 ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸੀਯੋਨ* ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ।

135
ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸੇਵਕੋ, ਉਸਤਤ ਕਰੋ! 2 ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ,
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰਗਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ,
3 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ
ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ! 4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਿਮਲਖ਼ ਲਈ
ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ। 5 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਹਾਂ,
ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। 6 ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਚਾਿਹਆ, ਉਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ, ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਡੁੰਿਘਆਈਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ! 7 ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ
ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਿਲਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਲਈ ਿਬਜਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ,
ਆਪਿਣਆਂ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, 8 ਿਜਸ ਨੇ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰ ਤੱਕ।
9 ਹੇ ਿਮਸਰ, ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਚੰਭੇ ਭੇਜੇ, ਿਫ਼ਰਊਨ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਉੱਤੇ, 10 ਿਜਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ,
11 ਅਰਥਾਤ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਨੂੰ , ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਨੂੰ ,
ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾਿੜਆਂ ਨੂੰ । 12 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ
ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਿਮਰਾਸ
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ।ੇ 13 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦੀਪਕ ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਹੈ! 14 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ।
15 ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਹਨ, ਓਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹਨ। 16 ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਬੋਲਦੇ
ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, 17 ਉਨਾਂ ਦੇ
ਕੰਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਹੈ
ਹੀ ਨਹੀਂ! 18 ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨਾਂ ਹੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ
ਓਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ!। 19 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ! ਹੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ! 20 ਹੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ! 21 ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਿਜਹੜਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ! ਹਲਲੂ ਯਾਹ!
1 ਹਲਲੂ ਯਾਹ!
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ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਭਜਨ

1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ
ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। 2 ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੀ

ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। 3 ਪਰ੍ਭੂਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੀ
ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। 4 ਉਸੇ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਚਰਜਾਂ ਨੂੰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 5 ਉਸੇ ਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼
ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 6 ਉਸੇ ਦਾ
ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ
ਦੀ ਹੈ, 7 ਉਸੇ ਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ,
ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 8 ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰੇ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 9 ਚੰਦਰਮਾਂ ਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਕ ਓਹ
ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 10 ਉਸੇ ਦਾ ਿਜਸ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ,
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ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਉਹ ਦੀ
ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 12 ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾਲ, ਉਹ
ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 13 ਉਸੇ ਦਾ ਿਜਸ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋ
ਿਹੱਸੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 14 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਿਲਆ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 15 ਅਤੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਝਾੜ ਸੁੱਿਟਆ, ਉਹ
ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 16 ਉਸੇ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉਜਾੜ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਲਈ ਤੁਿਰਆ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 17 ਉਸੇ ਦਾ
ਿਜਸ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ,
18 ਅਤੇ ਤੇਜਵਾਨ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ
ਹੈ, 19 ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਨੂੰ , ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ,
20 ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਨੂੰ , ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 21 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਮਲਖ਼ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ,
22 ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ
ਦੀ ਹੈ, 23 ਿਜਸ ਸਾਡੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ
ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 24 ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਉਹ ਦੀ
ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 25 ਜੋ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ
ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, 26 ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੀ
ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ!।
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ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਵਰਲਾਪ ਗੀਤ
ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਨਾਲੇ ਰੋਣ
ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। 2 ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੇਦਮਜਨੂੰ ਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਿਦੱਤਾ, 3 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਗੀਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ, ਿਕ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਓ! 4 ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਰਾਏ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਿਕੱਕੁਰ ਗਾਈਏ? 5 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਵਾਂ, ਤਾਂ
ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, 6 ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗ*ੇ ! ਜੇ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਅਨੰ ਦ ਤੋਂ
ਉੱਚਾ ਨਾ ਰੱਖਾਂ! 7 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਦੋਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦਓ, ਉਹ
ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਤੱਕ ਢਾਹ ਿਦਓ! 8 ਹੇ ਬਾਬਲ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਿਜਹੜੀ ਉੱਜੜਨ
ਵਾਲੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ! 9 ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਪਟਕ
ਦੇਵੇ!।
1 ਉੱਥੇ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ,
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ। 2 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 ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ , ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵਿਡਆਇਆ
ਹੈ! 3 ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦਲੇਰ ਬਣਾਇਆ। 4 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਧਰਤੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ
ਿਦਆਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, 5 ਅਤੇ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ
ਗਾਉਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਹੈ! 6 ਭਾਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ
ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀਿਣਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਜਾਣ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ! 7 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏ* ਰੱਖੇਂਗਾ, ਮੇਰੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ੋਧ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ
*

137:6 ਮੈਂ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾ ਸਕਾਂ

*

138:7 ਿਜਉਂਦਾ
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ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਸਦੀਪਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗ!
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਸੱਧ ਿਗਆਨ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਿਲਆ ਤੇ ਜਾਣ ਿਲਆ, 2 ਤੂੰ ਮੇਰਾ
ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ
ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, 3 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੱਲਣੇ ਅਤੇ ਲੇਟਣੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈਂ। 4 ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ।
5 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਘੇਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਧਿਰਆ ਹੈ, 6 ਇਹ ਿਗਆਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਚਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ!। 7 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਕੱਧਰ ਜਾਂਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਿਕੱਧਰ ਨੱਠਾਂ? 8 ਜੇ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾਂਵਾਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਂ,
ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਬਸਤਰਾ ਿਵਛਾਵਾਂ, ਵੇਖ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਂ! 9 ਜੇ ਮੈਂ ਫਜ਼ਰ
ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਆਿਖਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਸਾਂ, 10 ਉੱਥੇ
ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਫੜ
ਲਵੇਗਾ! 11 ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਿਕ ਅਨੇ ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 12 ਫੇਰ ਵੀ ਅਨੇ ਰਾ
ਤੈਥੋਂ ਨਾ ਿਛਪਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਕੇਗੀ, ਸੋ ਅਨੇ ਰਾ
ਤੇ ਚਾਨਣ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ!। 13 ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਰਚੇ, ਤੂੰ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਢੱਿਕਆ। 14 ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਭਆਨਕ ਰੀਤੀ ਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਅਚਰਜ਼ ਹਨ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ! 15 ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੈਥੋਂ ਲੁ ੱਕੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਦਆਂ
ਹੇਠਿਲਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਰਸੀਦਾ ਕੱਢੀਦਾ ਸੀ। 16 ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਡੌਲ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਸਭ ਿਲਖੇ
ਗਏ, ਿਦਨ ਿਮਥੇ ਗਏ, ਜਦ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 17 ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੇਡੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ
ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ! 18 ਜੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਣਾ, ਓਹ ਰੇਤ ਦੇ ਦਾਿਣਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 19 ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਂਗਾ, ਹੇ ਖੂਨੀਓ, ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ
ਹੋ ਜਾਓ! 20 ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ ਬੁਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਤੇਰੇ
ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਵਅਰਥ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ! 21 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ
ਤੋਂ ਗਰੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? 22 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ,
ਓਹ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 23 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਿਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਖਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, 24 ਅਤੇ ਵੇਖ
ਿਕਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ!
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ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ
ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, 2 ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਬੁਰੇ ਉਪੱਦਰ ਸੋਚਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਲੜਾਈਆਂ ਛੇੜਦੇ ਹਨ! 3 ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗ
ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਨੂੰ ਿਤੱਿਖਆਂ ਕੀਤਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਿਵੱਸ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ!। 4 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ,
ਜ਼ਾਲਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਔਕੜਨ
ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀਤੀ! 5 ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੰਦਾ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਲੁ ਕਾ
ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਲ਼ ਿਵਛਾਇਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੰਦੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਲਹ। 6 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
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ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜੋਈਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾ! 7 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੇਰੇ ਬਲਵਾਨ ਬਚਾਓ, ਰਣ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ
ਿਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ! 8 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਿਛਆਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਦੇ ਉਪੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇ, ਓਹ ਘਮੰਡ ਨਾ
ਕਰਨ!। ਸਲਹ। 9 ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ
ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਿਸਰ ਤੇ ਪਵੇ! 10 ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਿਗਆਰੇ ਪਾਏ
ਜਾਣ, ਓਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕ ਫੇਰ
ਨਾ ਉੱਠਣ! 11 ਬਕਵਾਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇ, ਬੁਿਰਆਈ
ਉਹ ਦੇ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਹੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੇ! 12 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਦਾ ਿਨਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
13 ਧਰਮੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਚਆਰ
ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਸਣਗੇ।
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ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਜਦ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾ! 2 ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ
ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਂਗੂੰ ਠਿਹਰੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ
ਭੇਟ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। 3 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਬਠਾ, ਮੇਰੇ
ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਖ਼ਾ ਰੱਖ! 4 ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਾ
ਮੋੜ, ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਅਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਖਾਣ ਨਾ ਦੇ! 5 ਧਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ,
ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾਵੇ, ਉਹ ਿਸਰ ਲਈ ਤੇਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ
ਿਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 6 ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਨਆਈਂ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ
ਤੋਂ ਡੇਗੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਓਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਿਕ ਓਹ ਿਮੱਠੀਆਂ
ਹਨ। 7 ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਵੱਢੇ ਤੇ ਚੀਰੇ, ਿਤਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਖੰਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 8 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਣ
ਨਾ ਕੱਢ! 9 ਉਸ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ
ਬਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਿਧਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ! 10 ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪੈਣ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਂਵਾਂ!
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ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਫ਼ਾ
1 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 2 ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਰਆਦ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। 3 ਜਦ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਢਾਲ
ਸੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਰਾਹ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਉਨਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। 4 ਿਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ,
ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਸਆਣੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਦਾ ਪੁੱਛਣ-ਿਗੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ! 5 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਹੈਂ, ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਗ। 6 ਮੇਰੇ ਿਚੱਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਛੁਡਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਮੈਥੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹਨ! 7 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਧਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ
ਘੇਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ!।

*
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ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲੈ , ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਨ
ਲਾ, ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ!
2 ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ
ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰ ਸਕਦਾ। 3 ਵੈਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਨੂੰ ਿਚੱਥ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੇ ਰੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਿਚਰ ਦੇ ਮੋਇਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਵਾਂਗ!ੂੰ 4 ਤਦੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਢਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ
ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਵਆਕੁਲ ਹੈ। 5 ਮੈਂ ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਸਿਮਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 6 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇਰੀ
ਵੱਲ ਅੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇਰੀ ਿਤਹਾਈ ਹੈ।
ਸਲਹ। 7 ਛੇਤੀ ਕਰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਬਸ
ਹੋ ਚੱਿਲਆ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੁ ਕਾ, ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ
ਉੱਤਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂ! 8 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।
9 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਕਦਾ ਹਾਂ! 10 ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਿਸਖਲਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ,
ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਧਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ।
11 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ
ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ, 12 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।
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ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵ,ੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ
ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਮੇਰੀ
ਦਯਾ, ਮੇਰਾ ਗੜਹ੍, ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ,
ਮੇਰੀ ਢਾਲ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੌਮਾਂ* ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 3 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਦਮੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਸਆਣੇਂ, ਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਕੀ, ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਿਖਆਲ ਕਰੇਂ? 4 ਆਦਮੀ
ਸੁਆਸ ਹੀ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਿਦਨ ਢਲਦੇ ਸਾਯੇ ਵਰਗੇ ਹਨ। 5 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਤਰ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ
ਿਕ ਧੂੰਆਂ ਿਨੱਕਲੇ! 6 ਿਬਜਲੀ ਿਲਸ਼ਕਾ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ
ਤੀਰ ਚਲਾ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਦੇ! 7 ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰੋਂ ਪਸਾਰ,
ਮੈਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੁਡਾ! ਅਰਥਾਤ ਓਪਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥ,ੋਂ
8 ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ
ਹੱਥ ਝੂਠ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ। 9 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ
ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਦਸ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਿਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਜਨ
ਗਾਵਾਂਗਾ। 10 ਿਜਹੜਾ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਿਖੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ!
11 ਓਪਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਿਖੱਚ ਕੇ ਛੁਡਾ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਿਵਅਰਥ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਝੂਠ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ!।
12 ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਿਵੱਚ ਬੂਿਟਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਣ, ਅਤੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਹੋਣ, ਿਜਹੜੇ ਮਿਹਲ
ਲਈ ਘੜੇ ਹੋਣ। 13 ਸਾਡੇ ਖੱਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ, 14 ਸਾਡੇ ਬਲ਼ਦ ਚੰਗੇ
ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ
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ਸਾਡੇ ਚੌਂਕਾਂ ਿਵੱਚ ਡੰਡ ਦੁਹਾਈ ਹੋਵੇ, 15 ਤਾਂ ਧੰਨ ਓਹ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਦਾ
ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ! ਧੰਨ ਓਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਹੈ!
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ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਉਸਤਤ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ।
1 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂਗਾ,
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, 2 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਨ ਿਦਨ
ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ!
3 ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਉਸਤਤ ਜੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਮਹਾਨਤਾ ਅਗੰਮ ਹੈ। 4 ਇੱਕ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ
ਜਸ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਓਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। 5 ਉਹ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਤੇਜਵਾਨ ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦਾ
ਿਧਆਨ ਕਰਨਗੇ l 6 ਓਹ ਤੇਰੇ ਿਭਆਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ।
7 ਓਹ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਭਿਲਆਈ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਗੇ,
ਅਤੇ ਓਹ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਗੇ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾਲੂ
ਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ, ੋਧ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦਯਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ।
9 ਯਹੋਵਾਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਰਿਹਮਤਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। 10 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ
ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਣਗੇ।
11 ਓਹ ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, 12 ਿਕ ਓਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ
ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ
ਤੇਜਵਾਨ ਪਰਤਾਪ ਨੂੰ । 13 ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਨਾਦੀ ਤੇ ਅਨੰ ਤ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ*। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਿਰਆਂ
ਿਡੱਗਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਝੁਿਕਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ
ਿਸੱਧਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਣ ਿਦੰਦਾ
ਹੈਂ। 16 ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੋਲਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਿਛਆ
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। 17 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਦਯਾਵਾਨ ਹੈ। 18 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ, ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। 19 ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੈਅ
ਮੰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ
ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। 20 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। 21 ਮੇਰਾ
ਮੂੰਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਰ ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਣ!
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ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ! 2 ਮੈਂ
ਜੀਵਨ ਭਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ। 3 ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ, ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਓ ਹੈ ਨਹੀਂ। 4 ਉਹ
ਦਾ ਸਾਹ ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ,
ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਦੇ ਪਰੋਜਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! 5 ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹ
ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਿਜਹ ਦੀ ਆਸਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਹੈ! 6 ਉਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ
ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਦਾ ਤੱਕ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7 ਉਹ ਦਬਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਭੁੱਿਖਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਿਦੰਦਾ
1 ਹਲਲੂ ਯਾਹ!

*
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ਹੈ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਅੰਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ
ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਤੀਮਾਂ
ਤੇ ਿਵਧਵਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਿਵੰਗਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਸੀਯੋਨ,
ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ। ਹਲਲੂ ਯਾਹ!
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ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ
1 ਹਲਲੂ ਯਾਹ! ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ,
ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਮਨ ਭਾਉਣਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ! 2 ਯਹੋਵਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸੋਂ ਕੱਿਢਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 3 ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੋਗਾਂ
ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਦਾ ਹੈ। 4 ਉਹ ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਮਹਾਨ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6 ਯਹੋਵਾਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ
ਿਨਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਿਦਓ, ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਬਰਬਤ ਨਾਲ ਭਜਨ ਗਾਓ, 8 ਿਜਹੜਾ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ
ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਮੀਂਹ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 9 ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਅਹਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਾਂਵਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਪੁਕਾਰਦੇ
ਹਨ। 10 ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ
ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਉੱਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੀ ਆਸਵੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। 12 ਹੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਜਸ ਗਾ, ਹੇ ਸੀਯੋਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ! 13 ਉਹ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ
ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 14 ਉਹ
ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਲਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਦੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ
ਨਾਲ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। 15 ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। 16 ਉਹ ਬਰਫ਼ ਉੱਨ
ਵਾਂਗੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਕਰ ਸੁਆਹ ਵਾਂਗੂੰ ਿਖੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। 17 ਉਹ
ਆਪਣੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਪਾਲੇ
ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? 18 ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਪਘਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ
ਵਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 19 ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ, ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਿਨਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 20 ਉਹ ਨੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਜਾਿਣਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਲਲੂ ਯਾਹ!
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ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ
1 ਹਲਲੂ ਯਾਹ!
ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ,
ਉਿਚਆਈਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ! 2 ਹੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਤ,ੋ
ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਹੇ ਉਹ ਦੀਓ ਸਾਰੀਓ ਸੈਨਾਵੋ, ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਕਰੋ! 3 ਹੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ, ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਰੌਸ਼ਨ
ਤਾਿਰਓ, ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ! 4 ਹੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ੋ, ਉਹ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਿਜਹੜੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ! 5 ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਓਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ, 6 ਅਤੇ ਉਸ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਥਰ
ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਬਧੀ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। 7 ਹੇ ਜਲ
ਜੰਤੂਓ ਤੇ ਸਾਰੀਓ ਡੁੰਿਘਆਈਓ, ਿਪਰ੍ਥਵੀ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਕਰੋ! 8 ਅੱਗ* ਅਤੇ ਗੜਹ੍ੇ, ਬਰਫ਼ ਤੇ ਧੁੰਦ, ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾ ਿਜਹੜੀ ਉਹ
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ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 9 ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਟੱਬ,ੇ ਫਲਦਾਰ ਿਬਰਛ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਦਆਰ, 10 ਦਿਰੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ, ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਖ
ਪੰਛੀ, 11 ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਮਤਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਿਨਆਈਂ, 12 ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜੁਆਨ, 13 ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਉਸੇ ਦਾ
ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਤੇਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, 14 ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਿਸੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਉਸਤਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ,
ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, - ਹਲਲੂ ਯਾਹ!
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ਇਸਰਾਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ
1 ਹਲਲੂ ਯਾਹ! ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ
ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ! 2 ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ
ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇ, ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਬਾਗਬਾਗ ਹੋਣ। 3 ਓਹ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ,
ਅਤੇ ਤਬਲਾ ਤੇ ਿਸਤਾਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਣ!
4 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ
ਫ਼ਤਹ ਨਾਲ ਿਸੰਗਾਰੇਗਾ, 5 ਸੰਤ* ਮਿਹਮਾ† ਿਵੱਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਣ,
ਓਹ ਆਪਣੇ ਿਵਛਾਉਿਣਆਂ ਉੱਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ! 6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀਆਂ ਵਿਡਆਈਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ, 7 ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ, ਅਤੇ
ਉੱਮਤਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਕੀਂ ਦੇਣ, 8 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਿਤਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਣ,
9 ਅਤੇ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਫ਼ਤਵੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ, - ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਹਲਲੂ ਯਾਹ!
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ
1 ਹਲਲੂ ਯਾਹ! ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਬਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ!
2 ਉਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਉਹ
ਦੀ ਅਿਤਅੰਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ! 3 ਤੁਰੀ ਦੀ
ਫੂਕ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਿਸਤਾਰ ਤੇ ਬਰਬਤ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੋ, 4 ਤਬਲੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਤਾਰੇ
ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਤੇ ਬੰਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ! 5 ਸਪੱਸ਼ਟ
ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਝਾਂਜ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਛਣਕਣ ਵਾਲੀ ਝਾਂਜ
ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ! 6 ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਕਰੋ! ਹਲਲੂ ਯਾਹ!
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ਕਹਾਉਤਾਂ
ਲੇਖਕ
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਾਉਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਹੈ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ 1:1, 10:1 ਅਤੇ 25:1 ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ
ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ “ਬੁੱਧਵਾਨ,” ਆਗੂਰ ਅਤੇ
ਰਾਜਾ ਲਮੂਏਲ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ
ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਕਹਾਉਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਸਹੀ
ਤਰੀਕਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ
ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਗ ਦਰਜ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਸੁਣਦਾ ਿਰਹਾ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 971-686 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਕਹਾਉਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਗਆਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਕਹਾਉਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਈ ਪਾਠਕ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਪੁਸਤਕ ਨੌ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਬੁੱਧ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਪਾਠਕਾਂ
ਨੂੰ ਅਿਭਆਸ ਯੋਗ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਦੇਸ਼
ਕਹਾਉਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ
ਮੁੱਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਮ, ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਸ਼ਾ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਿਧਆਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ।
ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਿਵਵਹਾਰਕ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਨੱਜੀ ਿਵਵਹਾਰ, ਿਜਨਸੀ
ਸੰਬੰਧ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਦਾਨ, ਲਾਲਸਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਕਰਜ਼ੇ,
ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਚਿਰੱਤਰ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਬਦਲਾ
ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਆਿਦ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਗਆਨ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਗਆਨ ਦੇ ਗੁਣ — 1:1-9:18
2. ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਉਤਾਂ — 10:1-22:16
3. ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਉਤਾਂ — 22:17-29:27
4. ਆਗੂਰ ਦੇ ਬਚਨ — 30:1-33
5. ਲਮੂਏਲ ਦੇ ਬਚਨ — 31:1-31
ਕਹਾਉਤਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ
ਕਹਾਉਤਾਂ, 2 ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਝਣ ਲਈ, 3 ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,
ਨਾਲੇ ਧਰਮ, ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ, 4 ਭੋਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ
ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ, 5 ਤਾਂ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੁਣ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ
1
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ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇ, 6 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਾਉਤਾਂ, ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ।
ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣਾ ਿਗਆਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੀ ਬੁੱਧ
ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ 8 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਂ,
9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਲਈ ਿਸ਼ੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਿਸਹਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਗਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਠਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। 10 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਕਦੀ ਪਾਪੀ
ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੁਸਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। 11 ਜੇ ਉਹ ਆਖਣ
ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਖ਼ੂਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਈਏ, ਆਪਾਂ
ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਕ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, 12 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਇਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ
ਸਾਬਤਾ ਹੀ ਿਨਗਲ ਲਈਏ। 13 ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਮੁੱਲੇ
ਪਦਾਰਥ ਿਮਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੁ ੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ
ਲਵਾਂਗ!ੇ 14 ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਟੂਆ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤੁਰੀਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖੀਂ,
16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਕਰਨ
ਨੂੰ ਫ਼ੁਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ! 17 ਿਕਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਜਾਲ਼ ਿਵਛਾਉਣਾ
ਿਵਅਰਥ ਹੈ। 18 ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੁ ੱਕ ਕੇ ਜਾਲ਼ ਿਵਛਾਉਂਦੇ
ਹਨ। 19 ਨਫ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
7 ਯਹੋਵਾਹ

ਬੁੱਧ ਦੀ ਪੁਕਾਰ
ਬੁੱਧ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਂਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। 21 ਉਹ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਕਾ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਲਾਂਿਘਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ, 22 ਹੇ ਭੋਿਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭੋਲੇਪਣ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ
ਰੱਖੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਖ਼ੌਲੀਏ ਆਪਣੇ ਮਖ਼ੌਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਮੂਰਖ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ? 23 ਮੇਰੀ ਿਝੜਕ ਸੁਣ
ਕੇ ਮੁੜੋ! ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ* ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਿਦਆਂਗੀ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। 24 ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਕਾਿਰਆ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਿਣਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਸਾਿਰਆ ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਿਧਆਨ
ਨਾ ਕੀਤਾ, 25 ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾੜ ਦੀ ਕੁਝ ਚਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। 26 ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਪਤਾ
ਉੱਤੇ ਹੱਸਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੈਅ ਆ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਵਾਂਗੀ, 27 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਂਗੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੈਅ
ਆ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿਬਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇਗਾ, 28 ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ
ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗੀ, ਉਹ ਮਨ ਲਾ ਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਾਂਗੀ, 29 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣਾ ਪਸੰਦ
ਨਾ ਕੀਤਾ, 30 ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਸਾਰੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ, 31 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ
ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜਣਗੇ, 32 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਭਟਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗੀ। 33 ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ
ਵੱਸੇਗਾ।
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ਬੁੱਧ ਦਾ ਨੈ ਿਤਕ ਲਾਭ
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ,ੇਂ 2 ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਵੇਂ
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ਅਤੇ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਵੇਂ, 3 ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਿਵਵੇਕ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ
ਜਤਨ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੇਂ, 4 ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਂ ਅਤੇ
ਗੁਪਤ ਧਨ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਂ, 5 ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭੈਅ ਨੂੰ
ਸਮਝੇਂਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇਂਗਾ, 6 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਬੁੱਧ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਓਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ। 7 ਸਿਚਆਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਿਸਆਣਪ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜੇ ਖਿਰਆਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਢਾਲ਼ ਹੈ,
8 ਉਹ ਿਨਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ
ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 9 ਤਦ ਤੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼
ਨੂੰ , ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝੇਂਗਾ, 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੁੱਧ ਤੇਰੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਿਪਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। 11 ਮੱਤ
ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ, 12 ਤਾਂ ਜੋ
ਤੈਨੂੰ ਬੁਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ, 13 ਿਜਹੜੇ ਸਿਚਆਈ ਿਦਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨੇ ਰੇ
ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, 14 ਿਜਹੜੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੰ ਦ
ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਖੋਿਟਆਂ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ,
15 ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਟੇਡੇ ਅਤੇ ਚਾਲਾਂ ਿਵਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 16 ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਉਸ ਓਪਰੀ ਔਰਤ ਤੋਂ
ਿਜਹੜੀ ਿਚਕਨੀਆਂ-ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, 17 ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ
ਿਵਸਾਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ, 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਘਰ ਮੌਤ ਦੀ ਢਲਾਣ ਉੱਤੇ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹ ਮਿਰਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਿਹੰਦੇ ਹਨ।
19 ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। 20 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਤੂੰ ਭਿਲਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਫੜੀ
ਰੱਖੇਂਗਾ। 21 ਸਿਚਆਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰੇ ਹੀ ਉਸ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ, 22 ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਨ। 18 ਿਜਹੜੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 19 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ
ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 20 ਉਹ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੰਿਘਆਈਆਂ ਫੁੱਟ
ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 21 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੁੱਧ
ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। 22 ਤਦ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਗਲ਼ ਲਈ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 23 ਤਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਿਨਡਰ ਚੱਲੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਵੇਗਾ। 24 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ
ਲੰਮਾ ਪਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਪਵੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਿਮੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਨਾ
ਡਰੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ, 26 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਫਾਹੀ ਿਵੱਚ
ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। 27 ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ
ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਕੀਂ। 28 ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਂ, ਿਕ ਤੂੰ ਜਾ, ਫੇਰ ਆਵੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ
ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ। 29 ਜਦ ਤੇਰਾ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਸਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਕਰ। 30 ਿਜਸ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ
ਿਵਗਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰ।
31 ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲ, 32 ਿਕਉਂ ਜੋ ਟੇਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਘਣ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਚਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। 33 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ
ਘਰ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਰਾਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸ
ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 34 ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਠੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 35 ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਦਰ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ
ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ!

3
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ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
1 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ
ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਂਗਾ। 3 ਦਯਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣ,
ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਿਲਖ ਲੈ, 4 ਤਦ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਨੇ ਕਨਾਮੀ ਪਾਵੇਂਗਾ। 5 ਆਪਣੇ
ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ
ਉੱਤੇ ਅਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। 6 ਆਪਣੇ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। 7 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਰੱਖ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਰਿਹ। 8 ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਿਨਰੋਗ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟ
ਰਿਹਣਗੀਆਂ। 9 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰ, 10 ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖੱਤੇ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ-ਪੂਰੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਹੌਦ ਨਵੇਂ ਰਸ
ਨਾਲ ਛਲਕਣਗੇ। 11 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੀ, 12 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਿਪਤਾ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੈ। 13 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਲਾਭ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। 15 ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ
ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ। 16 ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਧਨ ਅਤੇ ਆਦਰ ਹੈ। 17 ਉਹ ਦੇ ਰਾਹ

ਬੁੱਧ ਦੇ ਲਾਭ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਓ, 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। 3 ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲਾਡਲਾ ਸੀ, 4 ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵੇਂਗਾ। 5 ਬੁੱਧ ਨੂੰ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਈਂ
ਅਤੇ ਨਾ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੀਂ। 6 ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ
ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਲਾਵੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ।
7 ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਜਤਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ। 8 ਉਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰ ਤਾਂ
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ
ਦੇਵੇਗੀ। 9 ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਦਾ ਿਸਹਰਾ ਬੰਨੇ ਗੀ, ਉਹ
ਤੈਨੂੰ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦੇਵੇਗੀ। 10 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ
ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਸੱਧੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਹੈ। 12 ਜਦ ਤੂੰ ਤੁਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭੱਜੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਵੇਂਗਾ। 13 ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਫੜੀ
ਰੱਖ, ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਹੋ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ!
14 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਨਾ ਚੱਲ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ
ਨਾ ਤੁਰ। 15 ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹ, ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘੀਂ, ਉਸ
ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ
ਬੁਿਰਆਈ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਦ
ਤੱਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੇ ਲਈ ਠਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਨ, ਉਹ ਉਣੀਂਦਰੇ
1 ਹੇ
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ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 17 ਉਹ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮਧ
ਪੀਂਦੇ ਹਨ। 18 ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫ਼ਜ਼ਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 19 ਦੁਸ਼ਟਾਂ
ਦਾ ਰਾਹ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਸ ਤੋਂ ਠਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 20 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾ। 21 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। 22 ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਨ।
23 ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ
ਓਸੇ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ! 24 ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਟੇਢੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ। 25 ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ
ਰਿਹਣ। 26 ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਮਾਰਗ ਕਾਇਮ ਹੋਣਗੇ। 27 ਨਾ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਤੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ , ਆਪਣੇ
ਪੈਰ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ।

5
ਿਵਭਚਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
1 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵੱਲ
ਕੰਨ ਲਾ, 2 ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਿਗਆਨ ਨੂੰ
ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਣ, 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਹਦ ਟਪਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਚਕਨੀਆਂ ਹਨ, 4 ਪਰ
ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਾਗਦੌਣੇ ਵਰਗੀ ਕੌੜੀ ਅਤੇ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਿਜਹੀ
ਿਤੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! 5 ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲਿਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਕਦਮ ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 6 ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰਾ ਰਾਹ ਉਹ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। 7 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜ। 8 ਉਸ ਔਰਤ
ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਵੀ
ਨਾ ਜਾ, 9 ਿਕਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ
ਿਨਰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂ, 10 ਿਕਤੇ ਪਰਾਏ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਮਹਨਤ ਓਪਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ 11 ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂ
12 ਅਤੇ ਆਖੇਂ, ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਵੈਰ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ
ਨੇ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ! 13 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ
ਮੰਨੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਇਆ! 14 ਮੰਡਲੀ ਅਤੇ
ਸਭਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇ ੜੇ-ਤੇੜੇ ਸੀ।
15 ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੂਹ ਦੇ ਸੋਤੇ ਦਾ
ਜਲ ਪੀਆ ਕਰ। 16 ਤੇਰੇ ਸੋਤੇ ਿਕਉਂ ਬਾਹਰ ਵਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਲ
ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ? 17 ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣ, ਨਾ ਿਕ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। 18 ਤੇਰਾ ਸੋਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਵਹੁਟੀ* ਨਾਲ ਅਨੰ ਦ ਰਿਹ। 19 ਉਹ ਿਪਆਰੀ
ਹਰਨੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹਰਨਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ
ਿਤਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਨੱਤ ਓਸੇ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਲ ਮੋਿਹਤ ਰਿਹ। 20 ਹੇ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਮੋਿਹਤ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਓਪਰੀ
ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਂ? 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਚਦਾ ਹੈ। 22 ਦੁਸ਼ਟ ਜਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬਦੀਆਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਫਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 23 ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਏ ਿਬਨਾਂ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਢੀ
ਮੂਰਖਤਾਈ ਕਾਰਨ ਭਟਕਦਾ ਿਫਰੇਗਾ।
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1 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ,
2 ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸ ਿਗਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿੜਹ੍ਆ ਿਗਆ। 3 ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਿਗਆ, ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੁਟੇਂਗਾ,
ਜਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ। 4 ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੇ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝਪਕਣ
ਦੇ। 5 ਿਜਵੇਂ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਹਰਨੀ ਅਤੇ ਿਚੜਹ੍ੀਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਚੜਹ੍ੀ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈ। 6 ਹੇ ਆਲਸੀ, ਤੂੰ ਕੀੜੀ ਕੋਲ
ਜਾ, ਉਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ, 7 ਿਜਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ
ਆਗੂ, ਨਾ ਪਰ੍ਧਾਨ, ਨਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, 8 ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਗਰਮੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਜੋੜਦੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 9 ਹੇ ਆਲਸੀ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਿਪਆ ਰਹੇਂਗਾ? ਤੂੰ
ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠੇਂਗਾ? 10 ਰੱਤੀ ਕੁ ਨੀਂਦ, ਰੱਤੀ ਕੁ ਊਂਘ, ਰੱਤੀ
ਕੁ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ, 11 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗਰੀਬੀ ਡਾਕੂ ਵਾਂਗ,ੂੰ
ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ! 12 ਿਨਕੰਮਾ
ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਕਦਾ ਹੈ। 13 ਉਹ ਅੱਖਾਂ
ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘਸਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 14 ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਨੱਤ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀਆਂ
ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, 15 ਇਸ ਲਈ ਿਬਪਤਾ
ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਹ
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਛੇ
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਤ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, 17 ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਝੂਠੀ ਜੀਭ,
ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ, 18 ਉਹ ਮਨ ਿਜਹੜਾ ਖੋਟੀਆਂ
ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰ ਿਜਹੜੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ
ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, 19 ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਿਜਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਭਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ।

ਿਵਭਚਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
20 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ

ਮਾਤਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ। 21 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਬੰਨੀ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਲੈ।
22 ਜਦ ਤੂੰ ਿਕਤੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦ
ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਪਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਕਮ
ਦੀਵਾ, ਿਸੱਿਖਆ ਜੋਤ, ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾੜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ
ਹੈ। 24 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਓਪਰੀ ਦੀ ਜੀਭ ਦੀਆਂ
ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। 25 ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ
ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਲਵੇ, 26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਦੇ
ਟੁੱਕੜੇ ਤੱਕ ਮੋਹਤਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਅਣਮੋਲ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 27 ਭਲਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ
ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਸੜਨ? 28 ਕੋਈ
ਅੰਿਗਆਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਝੁਲਸਣ? 29 ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ
ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਉਹ ਿਬਨਾਂ ਦੰਡ ਭੋਗੇ ਨਾ ਛੁੱਟੇਗਾ। 30 ਚੋਰ ਿਜਹੜਾ ਭੁੱਖ
ਦੇ ਮਾਰੇ ਿਢੱਡ ਭਰਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ, 31 ਪਰ ਜੇ ਫਿੜਹ੍ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਭਰਨਾ,
ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 32 ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਨਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 33 ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਖਮ
ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਦੇ ਨਾ ਿਮਟੇਗੀ।
34 ਅਣਖ ਤਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ੋਿਧਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਉਹ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। 35 ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵੇਂ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ।
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ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡ। 2 ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹ, ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਕੀ ਵਰਗੀ ਜਾਣ। 3 ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ
ਤਖ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਿਲਖ ਲੈ। 4 ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਸਮਝ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਥਣ ਹੈਂ, 5 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਈ
ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਓਪਰੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਿਚਕਨੀਆਂਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਉਦਾਰਹਣ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਿਖਆ, 7 ਤਾਂ ਮੈਂ
ਭੋਿਲਆਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਇੱਕ ਿਨਰਬੁੱਧ ਗੱਭਰੂ ਜੁਆਨ ਵੇਿਖਆ, 8 ਉਹ ਉਸ
ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਨੇ ੜਹ੍ੇ ਦੀ ਗਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫਿੜਹ੍ਆ, 9 ਿਦਨ ਢਲੇ, ਸ਼ਾਮ
ਦੇ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ। 10 ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ
ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਿਮਲੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਭੇਸ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਭੇਸ ਿਜਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੀ। 11 ਉਹ ਬੜਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਨ-ਮੱਤਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਟਕਦੇ। 12 ਉਹ ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ
ਚੌਂਕਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 13 ਸੋ
ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 14 ਮੈਂ ਮੇਲ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 15 ਇਸੇ ਲਈ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਅਤੇ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ
ਿਪਆ ਹੈਂ। 16 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਲੰਗ ਪੋਸ਼, ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਸੂਤ ਦੇ ਰੰਗਦਾਰ ਿਵਛਾਉਣੇ ਿਵਛਾਏ: 17 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਉੱਤੇ
ਗੰਧਰਸ ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਿਛੜਕੀ ਹੈ। 18 ਆ ਅਸੀਂ
ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਜਾਈਏ, ਲਾਡ-ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ
ਬਿਹਲਾਈਏ, 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਉਹ ਰੁਿਪਆਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ
ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਘਰ ਆਵੇਗਾ। 21 ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਿਚਕਨੀਆਂ-ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ
ਫ਼ੁਸਲਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲੱਲੋ-ਪੱਤੋ ਨਾਲ ਧੱਕੋ-ਧੱਕੀ ਉਹ
ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। 22 ਉਹ ਝੱਟ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਿਰਆ, ਿਜਵੇਂ ਬਲ਼ਦ
ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਵੇ,
23 ਜਦ ਤੱਕ ਤੀਰ ਉਹ ਦੇ ਕਲੇ ਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਿਵੰਨੇ, ਿਜਵੇਂ ਪੰਛੀ ਫਾਹੀ ਵੱਲ
ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਈ ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ
ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ। 24 ਹੁਣ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ
ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਲਾਓ। 25 ਉਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਿਚੱਤ
ਨਾ ਲੱਗ,ੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਭਟਕਦਾ ਿਫਰੀਂ, 26 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਘਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹਨ! 27 ਉਹ ਦਾ ਘਰ ਪਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ
ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
6

8
ਬੁੱਧ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਈ
1 ਭਲਾ, ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੀ? ਭਲਾ, ਸਮਝ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਮਾਰਦੀ? 2 ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ
ਚੌਰਾਿਹਆਂ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਗਰ ਦੇ
ਲਾਂਿਘਆਂ ਤੇ, ਅਤੇ ਬੂਿਹਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਾਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, 4 ਹੇ
ਮਨੁੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਲਈ
ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ! 5 ਹੇ ਭੋਿਲਓ, ਹੁਿਸ਼ਆਰੀ ਿਸੱਖੋ, ਅਤੇ ਹੇ ਮੂਰਖੋ,
ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਿਵੱਚ ਚਤਰ ਬਣੋ! 6 ਸੁਣ,ੋ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਆਖਾਂਗੀ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਣਗੇ, 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੀਭ
ਸੱਚੋ-ਸੱਚ ਆਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਤੋਂ ਿਘਣ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ। 8 ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
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ਿਵੰਗਾ ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ। 9 ਸਮਝ ਵਾਲੇ, ਦੇ ਲਈ ਓਹ ਸੱਭੇ ਸਰਲ ਹਨ,
ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਓਹ ਖਰੇ ਹਨ।
10 ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਿਗਆਨ
ਨੂੰ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕਰੋ, 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੁੱਧ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਭੋ ਮਨਹਰ ਵਸਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 12 ਮੈਂ
ਬੁੱਧ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਵੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਤੇ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ
ਭਾਲਦੀ ਹਾਂ। 13 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਘਮੰਡ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਚਾਲ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ
ਮੈਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। 14 ਮੱਤ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਮੈਂ ਹਾਂ,
ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। 15 ਰਾਜੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ
ਹਾਕਮ ਧਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 16 ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸਰਦਾਰ
ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਨਆਈਂ
ਵੀ। 17 ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰ੍ੀਤ
ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ
ਲੈਣਗੇ। 18 ਧਨ ਅਤੇ ਆਦਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਪਕ
ਧਨ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ। 19 ਮੇਰਾ ਫਲ ਸੋਨੇ ਸਗੋਂ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਉੱਤਮ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। 20 ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ
ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਰਦੀ ਹਾਂ, 21 ਤਾਂ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ
ਭਰ ਦੇਵਾਂ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਚਆ। 23 ਆਦ ਤੋਂ
ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ, ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਠਿਹਰਾਈ
ਗਈ। 24 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਗਿਹਰੇ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦ ਵਗਦੇ ਸੋਤੇ
ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 25 ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 26 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਾ
ਹੀ ਧਰਤੀ, ਨਾ ਮੈਦਾਨ, ਨਾ ਜਗਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਧੂੜ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 27 ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਸਿਥਰ
ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਗਿਹਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ
ਠਿਹਰਾਇਆ। 28 ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਥਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਡੂੰਿਘਆਈ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਏ, 29 ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਠਿਹਰਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਠਿਹਰਾਈਆਂ, 30 ਤਦ ਮੈਂ ਰਾਜ
ਿਮਸਤਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਅਨੰ ਦ
ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਗਨ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ, 31 ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ
ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਸੰਨ ਰਿਹੰਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ
ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 32 ਸੋ ਹੁਣ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ,ੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਧੰਨ ਓਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
33 ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਨਾ
ਕਰੋ। 34 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੂਿਹਆਂ
ਉੱਤੇ ਿਨੱਤ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 35 ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਕਰਪਾ ਪਾਵੇਗਾ।
36 ਪਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ!

9
ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਥੰਮਹ੍
ਘੜਹ੍ ਲਏ ਹਨ। 2 ਉਹ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈ ਰਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ ਵੀ ਸਜਾ ਲਈ ਹੈ। 3 ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ
ਕੋਲ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੀ
ਹੈ, 4 ਜੋ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਰੇ ਜਾਵੇ! ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਨਰਬੁੱਧ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ, 5 ਆਓ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਤੇ
ਮੇਰੀ ਰਲਾਈ ਹੋਈ ਮੈ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਓ! 6 ਭੋਿਲਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ
ਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਿਸੱਧੇ ਤੁਰੋ! 7 ਮਖ਼ੌਲੀਏ ਨੂੰ
1 ਬੁੱਧ
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ਤਾੜਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ
ਡਾਂਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 8 ਮਖ਼ੌਲੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾੜ ਿਕਤੇ ਉਹ
ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ
ਰੱਖੇਗਾ। 9 ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ,
ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਿਸਖਾ, ਉਹ ਿਵਿਦਆ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ। 11 ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਸਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। 12 ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਉਸਦਾ
ਲਾਭ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ
ਉਸਦਾ ਦੰਡ ਭੋਗੇਂਗਾ। 13 ਮੂਰਖ ਔਰਤ ਬੜਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਲੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 14 ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ
ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਹੰਦੀ ਹੈ, 15 ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ,
ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਿਸੱਧੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 16 ਿਜਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ
ਐਥੇ ਆਵੇ! ਅਤੇ ਜੋ ਿਨਰਬੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ, 17 ਚੋਰੀ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਿਮੱਠਾ, ਅਤੇ ਲੁ ਕਮੀ ਰੋਟੀ ਸੁਆਦਲੀ ਹੈ! 18 ਪਰ ਉਸ ਰਾਹੀ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਾਹੁਣੇ
ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਡੁੰਿਘਆਈਆਂ ਿਵੱਚ ਹਨ!

10
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਉਤਾਂ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਉਤਾਂ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਅਨੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
2 ਬਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ
ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 3 ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਲੋਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦਾ। 4 ਆਲਸੀ ਹੱਥ ਕੰਗਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਦਮੀ ਦਾ ਹੱਥ
ਧਨੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 5 ਿਜਹੜਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਿਸਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 6 ਧਰਮੀ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 7 ਧਰਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਮਟ
ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਮਨ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਕਵਾਸੀ
ਮੂਰਖ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 9 ਿਸੱਧਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਿਜਹੜਾ
ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਬਕਵਾਸੀ ਮੂਰਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਧਰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 12 ਵੈਰ
ਝਗੜੇ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰ੍ੇਮ ਸਾਿਰਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
13 ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਿਦਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਸਮਝ ਦੀ
ਿਪੱਠ ਲਈ ਸੋਟੀ ਹੈ। 14 ਬੁੱਧਵਾਨ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਹਨ,
ਪਰੰਤੂ ਮੂਰਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਿਵਨਾਸ਼ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। 15 ਧਨੀ ਦਾ ਧਨ ਉਹ
ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼
ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 16 ਧਰਮੀ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਪਾਪ ਲਈ ਹੈ। 17 ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 18 ਿਜਹੜਾ ਵੈਰ ਨੂੰ
ਲੁ ਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਮੂਰਖ ਹੈ। 19 ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧ
ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ।
20 ਧਰਮੀ ਦੇ ਬੋਲ ਖਰੀ ਚਾਂਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਮਨ ਤੁੱਛ ਹੈ।
21 ਧਰਮੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝੀ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਿਮਲਾਉਂਦਾ। 23 ਮੂਰਖ ਲਈ ਤਾਂ
ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧ
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ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 24 ਦੁਸ਼ਟ ਿਜਸ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
25 ਦੁਸ਼ਟ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਲੰ ਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਟੱਲ
ਹੈ। 26 ਿਜਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਿਸਰਕਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਧੂੰਆਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਆਲਸੀ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਹੈ। 27 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ
ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 28 ਧਰਮੀ
ਦੀ ਆਸ ਉਸ ਦਾ ਅਨੰ ਦ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਆਸ ਿਮਟ ਜਾਵੇਗੀ।
29 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਖ਼ਿਰਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਗੜਹ੍ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਕਰਮੀਆਂ
ਲਈ ਿਵਨਾਸ਼ ਹੈ। 30 ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਿਹਣਗੇ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੱਸਣਗੇ। 31 ਧਰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਫਲ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਟੇਢੀ ਜੀਭ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। 32 ਧਰਮੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ
ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
1

11

ਛਲ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਘਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ
ਪੂਰੇ ਤੋਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰਾਦਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 3 ਿਸੱਿਧਆਂ
ਦੀ ਖ਼ਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕਪਟੀਆਂ ਦੀ ਟੇਢੀ
ਚਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗੀ। 4 ਕਿਹਰ* ਦੇ ਿਦਨ ਧਨ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 5 ਖਰੇ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਸੱਧਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 6 ਿਸੱਿਧਆਂ
ਦੀ ਿਸਿਧਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛਲੀਏ ਆਪਣੀ ਹੀ
ਲੋਚ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 7 ਜਦ ਦੁਸ਼ਟ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਦੀ
ਆਸ ਵੀ ਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਧਰਮੀ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ
ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਕੁਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੁਡਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 10 ਜਦ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ! 11 ਸਿਚਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਢਿਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਨਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਪੁਰਸ਼
ਚੁੱਪ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 13 ਲੁ ਤਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁ ਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
14 ਿਜੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋ ਕ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਓ† ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 15 ਿਜਹੜਾ ਪਰਾਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ
ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 16 ਦਯਾਵਾਨ ਇਸਤਰੀ
ਦਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਨਰਦਈ ਪੁਰਸ਼ ਧਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਿਗਆ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 17 ਿਦਆਲੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਿਨਰਦਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
18 ਦੁਸ਼ਟ ਝੂਠ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮ ਬੀਜਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਫਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 19 ਸਿਚਆਰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ
ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 20 ਿਜਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਟੇਢੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਘਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀ ਚਾਲ ਵਾਿਲਆਂ
ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21 ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਿਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੰਡ ਿਬਨਾਂ
ਨਾ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਦੀ ਅੰਸ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 22 ਿਜਵੇਂ ਸੂਰ ਦੇ
ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਰੂਪਵੰਤ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਿਵਵੇਕਹੀਣ
ਹੈ। 23 ਧਰਮੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਫਲ ਕਿਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 24 ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਿਫਰ
ਵੀ ਉਹ ਦਾ ਮਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੋਗ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 25 ਦਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਿਸੰਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਿਸੰਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
26 ਿਜਹੜਾ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋ ਕ ਿਫਟਕਾਰਦੇ
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ਹਨ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
27 ਿਜਹੜਾ ਜਤਨ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ, ਉਹ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ
ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ। 28 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਲਿਹਲਹਾਉਣਗੇ।
29 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਿਵਰਸੇ
ਿਵੱਚ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਧਰਮੀ ਦਾ
ਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 31 ਵੇਖ,ੋ ਧਰਮੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ
ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਿਕੰਨਾਂ ਵਧੀਕ ਭੋਗਣਗੇ!
1

12

ਉਹ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ
ਬੁਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੈ। 2 ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਿਥਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਕਦੀ ਪੁੱਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਨੇ ਕ ਇਸਤਰੀ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ
ਦਾ ਸਾੜਾ ਹੈ। 5 ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਿਨਆਂ ਵਾਲੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਛਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
6 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖ਼ੂਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਚਆਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
7 ਦੁਸ਼ਟ ਪਟਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ
ਦਾ ਘਰ ਸਿਥਰ ਰਹੇਗਾ। 8 ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁੱਛ ਸਮਿਝਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਜੋ ਰੋਟੀਓਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਡਆਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਸ ਹੈ। 10 ਧਰਮੀ
ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਦਯਾ ਵੀ
ਿਨਰਦਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 11 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਿਨਕੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਿਨਰਬੁੱਧ ਹੈ। 12 ਦੁਸ਼ਟ ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਲਈ ਲੋਚਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਫਲਦੀ ਹੈ। 13 ਬੁਿਰਆਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਿਨੱਕਲਦਾ
ਹੈ। 14 ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ
ਿਤਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇਹੀ ਉਸੇ ਦੀ ਭਰਨੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 15 ਮੂਰਖ ਦੀ ਚਾਲ ਉਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 16 ਮੂਰਖ ਦਾ ਗੁੱਸਾ
ਝੱਟ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਸਆਣਾ ਿਨਰਾਦਰ ਨੂੰ ਅਣਦੇਿਖਆ
ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 17 ਿਜਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਛਲ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 18 ਿਬਨਾਂ ਸੋਚੇ
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂੰ ਿਵੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 19 ਸਿਚਆਈ ਸਦਾ ਬਣੀ
ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਝੂਠ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 20 ਬੁਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਛਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ
ਲਈ ਅਨੰ ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21 ਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ,
ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਿਬਪਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 22 ਝੂਠੇ ਬੁੱਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 23 ਿਸਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਮੂਰਖ ਦਾ ਿਦਲ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 24 ਉੱਦਮੀ ਲੋਕ
ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਆਲਸੀ ਬੇਗਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ।
25 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਉਹ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਾ
ਬਚਨ ਉਹ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 26 ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ
ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਚਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਿਦੰਦੀ
ਹੈ। 27 ਆਲਸੀ ਮਨੁੱਖ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਭੁੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਉੱਦਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਪਦਾਰਥ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 28 ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ
*
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ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। 2 ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ
ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਭਿਲਆਈ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ
ਦਾ ਪੇਟ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। 3 ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ
ਬੇਕਾਰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਆਲਸੀ ਦਾ
ਜੀ ਲੋਚਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਦਮੀ
ਦੀ ਜਾਨ ਿਰਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਧੀ
ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਉਹ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪੀ
ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਕੋਈ ਤਾਂ ਧਨ ਨੂੰ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ
ਕੰਗਾਲ ਬਿਣਆ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ। 8 ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਅਿਜਹੀ ਧਮਕੀ
ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 9 ਧਰਮੀ ਦੀ ਜੋਤ ਆਨੰ ਦ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੀ
ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਸਮਝ ਹੈ। 11 ਿਵਅਰਥ ਦਾ ਧਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਿਮਹਨਤ ਦਾ
ਧਨ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਜਦ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਿਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ
ਹੈ। 13 ਿਜਹੜਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਫਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 14 ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜੀਉਣ ਦਾ ਸੋਤਾ ਹੈ, ਜੋ
ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 15 ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਰਪਾ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 16 ਹਰ ਿਸਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਮੂਰਖ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ। 17 ਦੁਸ਼ਟ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ
ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 18 ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕੰਗਾਲ
ਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਤਾੜਨਾ ਵੱਲ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਦਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। 19 ਜਦ ਇੱਿਛਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਅ ਨੂੰ
ਿਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ। 20 ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ
ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। 21 ਿਬਪਤਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਿਮਲੇਗਾ। 22 ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਪੋਤਿਰਆਂ ਲਈ ਵੀ ਿਮਰਾਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਦਾ ਮਾਲ ਧੰਨ
ਧਰਮੀ ਲਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 23 ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਅਹਾਰ
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਿਨਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 24 ਿਜਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ
ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਉਸ
ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। 25 ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਿਢੱਡ
ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ।
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ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ
ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 2 ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ
ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਟੇਢੀ
ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 3 ਮੂਰਖ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ
ਕਰਦੇ ਹਨ।* 4 ਿਜੱਥੇ ਬਲ਼ਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਰਲੀ ਸੁਥਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਗਵਾਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
6 ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
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ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਸਆਣਾ
ਹੈ। 6 ਧਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਬੁੱਧਵਾਨ ਲੋਕ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 8 ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਭੇਟ ਤੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਚਆਰਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਉਹ
ਅਨੰ ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਧਰਮ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 10 ਿਜਹੜਾ
ਰਾਹ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਝੜਕ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਰੇਗਾ। 11 ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਲੋਕ
ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਲਾ, ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ
ਮਨ ਿਕਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ? 12 ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13 ਮਨ ਅਨੰ ਦ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਨਾਲ ਆਤਮਾ
ਿਨਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 14 ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਿਗਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਨ। 15 ਦੁੱਖੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਦਾਵਤਾਂ
ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 16 ਉਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵ।ੇ 17 ਸਾਗ ਪਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ, ਪਲੇ ਹੋਏ
ਬਲ਼ਦ ਨਾਲੋਂ ਿਜੱਥੇ ਵੈਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। 18 ੋਧੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਧੀਮਾ ਹੈ ਉਹ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
19 ਆਲਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੰਿਡਆਂ ਦੀ ਬਾੜ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਚਆਰਾਂ ਦਾ
ਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਹੈ। 20 ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
21 ਿਨਰਬੁੱਧ ਮੂਰਖਤਾਈ ਤੋਂ ਅਨੰ ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼
ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 22 ਜੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਿਮਲੇ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਰੁਕ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਇਮ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 23 ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਪਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਕਹਾ ਚੰਗਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 24 ਿਸਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਉਤਾਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਹੇਠ ਪਰੇ ਰਹੇ। 25 ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਢਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਵਧਵਾ ਦੇ ਬੰਿਨਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 26 ਬੁਿਰਆਰ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਘਣਾਉਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। 27 ਨਫ਼ੇ ਦਾ ਲੋਭੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ
ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਵੱਢੀ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹੇਗਾ। 28 ਧਰਮੀ ਦਾ ਮਨ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ
ਮੂੰਹੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। 29 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 30 ਅੱਖਾਂ ਦਾ
ਚਾਨਣ ਿਦਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੱਡੀਆਂ* ਨੂੰ
ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 31 ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਕੰਨ
ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸੇਗਾ। 32 ਿਸੱਿਖਆ
ਨੂੰ ਅਣਸੁਿਣਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜੋ ਤਾੜਨਾ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
33 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਨਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲੱਭਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਸਿਹਜ ਨਾਲ ਹੀ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 7 ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਿਗਆਨ
ਨਾ ਪਾਏਂਗਾ। 8 ਿਸਆਣੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪਰ
ਮੂਰਖ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਛਲ ਹੀ ਹੈ। 9 ਮੂਰਖ ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਸਿਚਆਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਮਨ ਆਪ ਹੀ
ਆਪਣੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ
ਲੱਤ ਅੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 11 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ
ਸਿਚਆਰਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅਬਾਦ ਰਹੇਗਾ। 12 ਅਿਜਹਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ। 13 ਹਾਸੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਦਲ ਉਦਾਸ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 14 ਿਜਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵੱਚ ਿਤਪਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 15 ਭੋਲਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਿਸਆਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 16 ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋ
ਕੇ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ†, ਪਰ ਮੂਰਖ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਿਨਡਰ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 17 ਿਜਹੜਾ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖਤਾਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਮਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।‡ 18 ਭੋਿਲਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਿਸਆਿਣਆਂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 19 ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਭਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। 20 ਕੰਗਾਲ ਦਾ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 21 ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ
ਕੰਗਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ। 22 ਿਜਹੜੇ ਬੁਰੀਆਂ
ਜੁਗਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਭਲਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਰ ਿਜਹੜੇ
ਭਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਦਯਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। 23 ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ
ਨਾਲ ਥੁੜ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 24 ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ,
ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਿਨਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। 25 ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਤਾਂ
ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਗਵਾਹ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ
ਹੈ। 26 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਨਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। 27 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਸੋਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 28 ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ
ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਦੀ
ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 29 ਿਜਹੜਾ ਛੇਤੀ ੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਮਝ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਛੇਤੀ ੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 30 ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਖਾ ਹੱਡੀਆਂ
ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 31 ਿਜਹੜਾ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਹਨੇ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਕੰਗਾਲ
ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 32 ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਂ
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਆਪਣੀ
ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਨਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 33 ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ
ਉਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 34 ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਪਾਪ ਉੱਮਤਾਂ ਲਈ ਿਨਰਾਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 35 ਬੁੱਧਵਾਨ
ਨੌ ਕਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ
ਉਹ ੋਧਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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ਮਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਪਰ
ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਉਹ
ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚਦਾ
ਹੈ। 3 ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨਰਥ
ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ
ਬਣਾਈਆਂ, ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ।
5 ਹਰੇਕ ਿਜਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਘਣ

1 ਨਰਮ ਉੱਤਰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਠਰ
ਬਚਨ ੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2 ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੀ ਜੀਭ ਿਗਆਨ ਦਾ
ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਸ ਮੂਰਖਤਾਈ
ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ
ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। 4 ਮੇਲ
ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
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ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਿਬਨਾਂ ਸਜ਼ਾ
ਤੋਂ ਨਾ ਛੁੱਟਣਗੇ। 6 ਦਯਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਕੁਧਰਮ ਢੱਿਕਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ
ਬਚੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 7 ਜਦ ਿਕਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 8 ਧਰਮ
ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਲਾਭ ਬੇਇਮਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ
ਹੈ। 9 ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਰਾਜੇ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਵਰਗੀ ਬਚਨ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 11 ਸੱਚੀ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਨ,
ਗੁੱਥਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਟੇ ਓਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਨ। 12 ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨੀ ਰਾਜੇ
ਲਈ ਿਘਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ
ਿਟਕਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਧਰਮੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
14 ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹ
ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15 ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੱਦਲੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। 16 ਬੁੱਧ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਿਕੰਨੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ
ਨਾਲੋਂ ਸਮਝ ਦਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 17 ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਸਿਚਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ
ਚਾਲ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
18 ਨਾਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਘਮੰਡੀ ਰੂਹ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 19 ਘਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡਣ ਨਾਲੋਂ ਕੰਗਾਲਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। 20 ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਉੱਤੇ
ਮਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗਾ! 21 ਿਜਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਉਹ
ਸਮਝਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਮੱਠਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 22 ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਤਾ
ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੀ ਹੈ। 23 ਬੁੱਧਵਾਨ ਦਾ
ਮਨ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 24 ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਬਚਨ ਸ਼ਿਹਦ ਦੇ ਛੱਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਨ
ਨੂੰ ਿਮੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 25 ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 26 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। 27 ਕੁਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ
ਬੁਿਰਆਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਜਾਣੋ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 28 ਟੇਢਾ ਮਨੁੱਖ ਝਗੜੇ ਚੁੱਕਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨੀ ਿਮੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 29 ਹਨੇ ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ,
ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 30 ਅੱਖੀਆਂ ਮਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੇਢੇ ਕੰਮ
ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। 31 ਧੌਲਾ
ਿਸਰ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
32 ਿਜਹੜਾ ੋਧ ਿਵੱਚ ਧੀਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਨਾਲੋਂ , ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ
ਹੈ। 33 ਬੁੱਕਲ ਿਵੱਚ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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1 ਚੈਨ ਨਾਲ ਰੁੱਖੀ ਿਮੱਸੀ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ

ਚੰਗੀ ਹੈ, ਭਈ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਪਰ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। 2 ਿਸਆਣਾ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ। 3 ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਕੁਠਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਲਈ ਭੱਠੀ
ਹੈ, ਪਰ ਮਨਾਂ ਦਾ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ। 4 ਕੁਕਰਮੀ ਿਵਅਰਥ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਦੁਸ਼ਟ ਜ਼ਬਾਨ
ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਿਜਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ
*
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ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਾ ਠਿਹਰੇਗਾ।
6 ਪੋਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮਾਪੇ ਹਨ। 7 ਜਦ ਿਮੱਠਾ ਬੋਲ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਵੰਤ
ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬੁੱਲ ਿਕਵੇਂ ਫੱਬਣਗੇ? 8 ਿਰਸ਼ਵਤ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਿਜੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਿਜਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ੍ੇਮ ਨੂੰ
ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ
ਿਮੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 10 ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਿਝੜਕ,
ਮੂਰਖ ਉੱਤੇ ਸੌ ਕੋਰਿੜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 11 ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ
ਕੇਵਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ
ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਨਾਲੋਂ, ਿਰੱਛਣੀ ਿਜਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ,
ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। 13 ਿਜਹੜਾ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਿਰਆਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਕਦੇ ਨਾ ਹੱਟੇਗੀ। 14 ਝਗੜੇ ਦਾ
ਮੁੱਢ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝਗੜਾ ਿਛੜਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। 15 ਿਜਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਿਘਣ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 16 ਮੂਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸਾ
ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਜਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? 17 ਿਮੱਤਰ ਹਰ
ਵੇਲੇ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਰਾ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਜੰਿਮਆ ਹੈ।
18 ਬੇਸਮਝ ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 19 ਜੋ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ* ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। 20 ਟੇਢੇ ਮਨ ਵਾਲਾ
ਭਿਲਆਈ ਨਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਬਪਤਾ
ਿਵੱਚ ਪਵੇਗਾ। 21 ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨੰ ਦ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ। 22 ਖੁਸ਼ ਿਦਲੀ
ਚੰਗੀ ਦਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਾਸ ਮਨ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। 23 ਦੁਸ਼ਟ
ਬੁੱਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਨਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ
ਿਵਗਾੜ ਦੇਵ।ੇ 24 ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਿਨਆ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ।
25 ਮੂਰਖ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਲਈ ਦੁੱਖ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ
ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ। 26 ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਸਿਧਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਨਾ। 27 ਿਜਹੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਿਗਆਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 28 ਮੂਰਖ ਵੀ
ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੀ ਿਗਣੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਤਾਂ
ਿਸਆਣਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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1 ਜੋ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 2 ਮੂਰਖ ਸਮਝ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਿਸਰਫ਼
ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਦੁਸ਼ਟਤਾ
ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ, ਅਤੇ ਿਨਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ। 4 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਚਨ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਬੁੱਧ ਦਾ
ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਿਜਹਾ ਹੈ। 5 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ,
ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ। 6 ਮੂਰਖ ਦੇ ਬੋਲ
ਝਗੜਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਜੋਗ
ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 7 ਮੂਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਬੁੱਲ ਉਹ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਫਾਹੀ ਹਨ। 8 ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਸੁਆਦਲੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਿਢੱਡ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 9 ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਲਸੀ ਹੈ,
ਉਹ ਉਡਾਊ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ,
ਧਰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਚਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 11 ਧਨੀ
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ਦਾ ਧਨ ਉਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ, ਪੱਕਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ
ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ। 12 ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਆਦਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਨਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 13 ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਿਜਹੜਾ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾਈ
ਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਹੈ। 14 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ
ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ
ਸਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? 15 ਿਸਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਿਗਆਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 16 ਨਜ਼ਰਾਨਾ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਿਡਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 17 ਿਜਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਬੋਲਦਾ
ਹੈ ਓਹੋ ਸੱਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਉਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਆ ਕੇ ਉਹ
ਦੀ ਭੇਤ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। 18 ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਬਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 19 ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ
ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੱਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਜੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਝਗੜੇ
ਿਕਲੇ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 20 ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਢੱਡ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ
ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। 21 ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੋਵੇਂ ਜੀਭ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ
ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗੇ।
22 ਿਜਹ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਿਮਲੀ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਲੱਭੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। 23 ਕੰਗਾਲ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਧਨਵਾਨ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 24 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਿਮੱਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਹੈ
ਜੋ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ ੜੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
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ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਚੰਗਾ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 2 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਗਆਨ ਰਿਹਤ
ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ
ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਉਹ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਿਚੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 4 ਧਨੀ
ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਮੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ
ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 5 ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਾ ਠਿਹਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਜੋ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। 6 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ
ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਸੱਭੇ ਿਮੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
7 ਜਦੋਂ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਿਕਉਂ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। 8 ਿਜਹੜਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਸਮਝ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਲਾਭ ਿਮਲੇਗਾ। 9 ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ
ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਾ ਠਿਹਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ
ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਮੌਜ ਮਾਣਨਾ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਿਕਵੇਂ ਫੱਬ?ੇ 11 ਸਮਝ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ੋਧ
ਿਵੱਚ ਧੀਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫ਼ੇਰ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। 12 ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿਹਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੱਜਣ ਵਰਗਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਪਰ੍ਸੰਨਤਾ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਤੇਲ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ। 13 ਮੂਰਖ
ਪੁੱਤਰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਿਬਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ-ਰਗੜੇ ਸਦਾ
ਛੱਤ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ। 14 ਘਰ ਅਤੇ ਧਨ ਮਾਿਪਆਂ ਤੋਂ ਿਮਰਾਸ
ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪਤਨੀ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ। 15 ਆਲਸ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਭੁੱਖਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 16 ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ
ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਿਜਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ
ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। 18 ਜਦ ਤੱਕ ਆਸ ਹੈ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ।
*

19:22 ਲਾਲਚ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ l
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ੋਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰਬਾਰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 20 ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ
ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣੇਂ। 21 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਅਨੇ ਕ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।
22 ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਝੂਠੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।* 23 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣ
ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਿਤਪਤ ਰਹੇਗਾ,
ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਬਿਚਆ ਰਹੇਗਾ। 24 ਆਲਸੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਥਾਲੀ
ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਈ ਉਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੂੰਹ
ਤੱਕ ਿਲਆਵੇ। 25 ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਿਸਆਣਾ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਿਗਆਨ ਨੂੰ
ਸਮਝੇਗਾ। 26 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਨਰਾਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਜਸ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਿਗਆਨ ਦੇ
ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। 28 ਿਨਕੰਮਾ
ਗਵਾਹ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਠੱਿਠਆਂ ਿਵੱਚ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਸਜ਼ਾ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਿਪੱਠ ਲਈ ਕੋਰੜੇ ਹਨ।
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ਮੈਅ ਠੱਠੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ! 2 ਰਾਜੇ ਦਾ ਭੈਅ
ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੱਜਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। 3 ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ
ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ ਛੇੜਦਾ ਹੈ।
4 ਆਲਸੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਿਦਨੀਂ
ਭੀਖ ਮੰਿਗਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਲੱਭੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 5 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਿਲਆਵੇਗਾ। 6 ਬਹੁਤੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੀ ਡੌਂਡੀ
ਿਪੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਿਕਹਨੂੰ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 7 ਧਰਮੀ
ਿਜਹੜਾ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਧੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ! 8 ਰਾਜਾ ਿਜਹੜਾ ਿਨਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
9 ਕੌਣ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ? 10 ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੱਟੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾਪ,
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 11 ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ
ਿਕ ਨਹੀਂ। 12 ਕੰਨ ਿਜਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਿਜਹੜੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ,
ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 13 ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਨਾ ਲਾ
ਿਕਤੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਰੱਜ
ਕੇ ਖਾਵੇਂਗਾ। 14 ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਰੱਦੀ, ਰੱਦੀ!”
ਪਰ ਜਦ ਦੂਰ ਿਨੱਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 15 ਸੋਨਾ ਅਤੇ
ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਣਮੁੱਲ ਰਤਨ
ਹਨ। 16 ਿਜਹੜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ
ਲੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਓਪਿਰਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇ ਉਹ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਹਣੇ
ਰੱਖ ਲੈ। 17 ਚੋਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਲਾਹ
ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ।
19 ਿਜਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਬਕ-ਬਕ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਰੱਖੀਂ।
20 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਿਪਉ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਦੀਵਾ ਘੁੱਪ
ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਿਮਰਾਸ, ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਭਈ ਮੈਂ ਬੁਿਰਆਈ
ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।
23 ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੱਟੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਛਲ ਦੀ
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ਤੱਕੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। 24 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਨੁੱਖ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੁੱਝ?ੇ 25 ਜੇ ਿਬਨਾਂ ਿਵਚਾਰੇ
ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ ਇਹ ਵਸਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਫਾਹੀ ਹੈ। 26 ਬੁੱਧਵਾਨ ਰਾਜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ
ਫਟਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੀਆ ਚਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 27 ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਿਸਆਂ
ਨੂੰ ਖੋਜ਼ਦਾ ਹੈ। 28 ਦਯਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦਯਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਲਦੀ ਹੈ। 29 ਜੁਆਨਾਂ
ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਧੌਲੇ ਵਾਲ਼ ਹਨ। 30 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਿਸਆਂ
ਨੂੰ ਵੀ।
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ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲਾਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਿਜੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। 2 ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਉਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਚਦਾ ਹੈ। 3 ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਨਆਂ
ਕਰਨਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 4 ਘਮੰਡੀ ਅੱਖਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨ
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਪਾਪ ਹਨ। 5 ਿਮਹਨਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਕੇਵਲ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਿਨਰੀ ਥੁੜ
ਹੈ। 6 ਝੂਠ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਧਨ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਧੂੜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। 7 ਦੁਸ਼ਟਾਂ
ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਨਆਂ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹਨ। 8 ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਚਆਰ
ਦਾ ਕੰਮ ਿਸੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਝਗੜਾਲੂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਨਾਲੋਂ, ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
10 ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਮਨ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਨਹੀਂ। 11 ਜਦੋਂ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12 ਧਰਮੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ ਲਈ ਢਿਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 13 ਿਜਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ
ਦੁਹਾਈ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਪਰ ਉਹ
ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਮਲੇਗਾ। 14 ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟ ਨਾਲ ੋਧ,
ਅਤੇ ਬੁੱਕਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਵੱਢੀ ਨਾਲ ਡਾਢਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 15 ਿਨਆਂ ਕਰਨਾ ਧਰਮੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਕਰਮੀ ਲਈ
ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। 16 ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਭੂਤਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਿਜਹੜਾ ਰਾਗ ਰੰਗ
ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਥੁੜ ਰਹੇਗੀ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਅ ਅਤੇ ਤੇਲ
ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਦੁਸ਼ਟ ਧਰਮੀ
ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਿਸੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਾਂ
ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 19 ਝਗੜਾਲੂ ਅਤੇ ਿਚੜਨ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ
ਨਾਲੋਂ ਉਜਾੜ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। 20 ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਕੀਮਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਉਹ ਨੂੰ
ਉਡਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 21 ਿਜਹੜਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਯਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਜੀਉਣ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 22 ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ
ਬਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰੋਸੇ
ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 23 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਿਬਪਤਾ
ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 24 ਜੋ ਡਾਢੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਹੰਕਾਰੀ, ਅਭਮਾਨੀ ਅਤੇ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 25 ਆਲਸੀ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। 26 ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਿਦਨ ਭਰ ਲੋਭ ਹੀ
ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਰੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। 27 ਦੁਸ਼ਟ
ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਿਘਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਿਕੰਨਾਂ ਵਧੀਕ ਜਦ ਉਹ ਬੁਰੀ ਨੀਤ
ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। 28 ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
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ਿਜਸ ਨੇ ਜੋ ਸੁਿਣਆ ਓਹੀ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਸਿਥਰ ਰਹੇਗਾ। 29 ਦੁਸ਼ਟ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਚਆਰ ਆਪਣੇ
ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 30 ਕੋਈ ਬੁੱਧ, ਕੋਈ
ਮੱਤ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੱਲੇ। 31 ਯੁੱਧ ਦੇ
ਿਦਨ ਲਈ ਘੋੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜੱਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

22
ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਹ ਕਹਾਉਤਾਂ
1 ਵੱਡੇ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਨੇ ਕਨਾਮੀ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ
ਨਾਲੋਂ ਿਕਰਪਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। 2 ਧਨੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਿਕ
ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ। 3 ਿਸਆਣਾ ਤਾਂ ਿਬਪਤਾ
ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁ ੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਲੇ ਅਗਾਹਾਂ ਵਧ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ
ਹਨ। 4 ਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਧਨ, ਆਦਰ
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। 5 ਟੇਿਢਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਫਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 6 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ
ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹਟੇਗਾ।
7 ਧਨਵਾਨ ਕੰਗਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ
ਵਾਲਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਿਜਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਬੀਜਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਿਬਪਤਾ ਹੀ ਵੱਢੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਦੀ ਲਾਠੀ ਟੁੱਟ
ਜਾਵੇਗੀ। 9 ਿਜਹੜਾ ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ
ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 10 ਠੱਠਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਬਿਹਸ ਅਤੇ
ਿਨਰਾਦਰ ਿਮਟ ਜਾਣਗੇ। 11 ਿਜਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਹ ਦੇ ਬੁੱਲ ਦਯਾਵਾਨ ਹਨ, ਰਾਜਾ ਉਹ ਦਾ ਿਮੱਤਰ
ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਗਆਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
13 ਆਲਸੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਪਾਿੜਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ! 14 ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ
ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ੋਿਧਤ ਹੈ।
15 ਬਾਲਕ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਮੂਰਖਤਾਈ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾੜਨ ਦੀ
ਸੋਟੀ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 16 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਨ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਅਨੇ ਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ ਭੇਂਟ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 17 ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ
ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਗਆਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ, 18 ਜੇ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਓਹ ਸਭ ਤੇਰੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਭਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। 19 ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਓਹ ਤੈਨੂੰ, ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਿਸਖਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਈ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਹੋਵ।ੇ 20 ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੀਹ ਕਹਾਉਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼
ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਲਖੀਆਂ, 21 ਭਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਚਆਈ ਦੇ
ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਖਿਰਆਈ ਿਸਖਾਵਾਂ, ਿਕ ਤੂੰ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ
ਘੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਂ?
22 ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁ ੱਟ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਦੁਖੀਏ
ਉੱਤੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਅਨੇ ਰ ਕਰ, 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁ ੱਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ
ਲੁ ੱਟੇਗਾ।
24 ੋਧੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਾ ਬਣੀਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾ ਤੁਰੀਂ, 25 ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਚਾਲ ਿਸੱਖ ਲਵੇਂ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਫਾਹੀ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ।
26 ਿਜਹੜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਦੇ
ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋ। 27 ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਿਖੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
28 ਿਜਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਿਡਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਨਾ ਸਰਕਾ।
29 ਜੇ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਨਪੁੰਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਰਾਜੇ
ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਛੋਿਟਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇਂ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਸੋਚ ਿਕ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ* ਹੈ। 2 ਜੇ ਤੂੰ ਪੇਟੂ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਉੱਤੇ
ਛੁਰੀ ਰੱਖ! 3 ਉਹ ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲੋਭ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ।
4 ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਦੇ। 5 ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਲਾਵੇਂਗਾ ਜੋ ਹੈ ਹੀ
ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੰਭ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ
ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
6 ਤੂੰ ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਹ, ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ
ਭੋਜਨ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰ, 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ
ਿਤਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ “ਖਾਹ, ਪੀ” ਪਰ ਉਹ
ਦਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਜੋ ਗਰਾਹੀ ਤੂੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਉਗਲ
ਦੇਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਮੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠੇਂਗਾ।
9 ਮੂਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੋਲ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਸਆਣੇ ਬੋਲ ਨੂੰ
ਤੁੱਛ ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ।
10 ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਿਨਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾ, ਅਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਵੜ, 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓਹੋ ਲੜੇਗਾ।
12 ਆਪਣਾ ਮਨ ਿਸੱਿਖਆ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਿਗਆਨ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲਾ।
13 ਬਾਲਕ ਦੇ ਤਾੜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ
ਮਾਰੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। 14 ਤੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾਲੋਂ ਬਚਾ ਲੈ।
15 ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਨੰ ਦ
ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ! 16 ਅਤੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਿਨੱਕਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਅਨੰ ਿਦਤ ਹੋਵੇਗਾ।
17 ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜਹ੍ੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਿਦਨ ਭਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨ, 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਫਲ
ਿਮਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਨਾ ਟੁੱਟੇਗੀ।
19 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚਲਾ। 20 ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ, ਨਾ
ਹੀ ਪੇਟੂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਪੇਟੂ ਗਰੀਬ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੀਰਾਂ ਪਿਹਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।
22 ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੰਿਮਆ ਹੈਂ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ। 23 ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ,
ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਚੀਂ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਬੁੱਧ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ। 24 ਧਰਮੀ
ਦਾ ਿਪਉ ਅੱਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਉਹ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਨੰ ਦ ਰਹੇਗਾ। 25 ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ
ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ!
26 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਿਹਣ। 27 ਵੇਸਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਓਪਰੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਭੀੜਾ ਖੂਹ ਹੈ। 28 ਉਹ ਡਾਕੂ ਵਾਂਗੂੰ ਘਾਤ
ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
29 ਕੌਣ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ
ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ? ਕੌਣ ਕੁੜਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਐਂਵੇਂ ਘਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ
ਿਕਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਲਾਲੀ ਹੈ? 30 ਓਹੋ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੈਅ ਪੀਣ
ਉੱਤੇ ਿਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
31 ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਉਹ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚ ਚਮਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸਿਹਜ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕ। 32 ਓੜਕ
ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੂਹੇਂ ਵਾਂਗੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ!
33 ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅਨਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ
ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇਗਾ! 34 ਤੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗਾ
ਬਣ ਜਾਏਂਗਾ ਿਜਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲੰਮਾ ਪਵੇ, ਅਥਵਾ ਮਸਤੂਲ ਦੇ
*
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ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਜਾਵੇ। 35 ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਭਈ ਮੈਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਪਰ
ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੁੱਿਟਆ ਤਾਂ ਿਗਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਿਵੱਚ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ!
1 ਬੁਿਰਆਂ
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ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਣਸ ਨਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖ, 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਨੇ ਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ।
3 ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਥਰ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 4 ਿਗਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਭ
ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ
ਹਨ।
5 ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਗਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ
ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੁੱਧ ਕਰ, ਬਹੁਤੇ
ਸਲਾਹੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਓ ਹੈ।
7 ਬੁੱਧ ਮੂਰਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸਭਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ
ਕਿਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
8 ਿਜਹੜਾ ਬੁਿਰਆਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਕ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਜਸ਼ੀ ਆਖਣਗੇ।
9 ਮੂਰਖਤਾਈ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ
ਮਨੁੱਖ ਿਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
10 ਜੇ ਤੂੰ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਿਢੱਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਲ ਘੱਟ ਹੈ।
11 ਿਜਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਲਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ,
ਿਜਹੜੇ ਘਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ। 12 ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇਂ, ਲਓ,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਿਜਹੜਾ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਚਦਾ ਹੈ ਭਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਰਾਖ਼ਾ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਭਲਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ
ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ?
13 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਹ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਖ਼ੀਰ
ਦਾ ਟਪਕਾ ਤੇਰੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਿਮੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ, 14 ਜਾਣ ਲੈ ਿਕ ਬੁੱਧ ਤੇਰੀ
ਜਾਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ
ਫਲ ਵੀ ਿਮਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਨਾ ਟੁੱਟੇਗੀ।
15 ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ, ਧਰਮੀ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਬੈਠ! ਉਹ ਦੇ
ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜ! 16 ਧਰਮੀ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਡੱਗ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਕੇ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
17 ਜਦ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਿਡੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਨੰ ਦ ਨਾ ਹੋਵੀਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ
ਠਕਰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰ੍ਸੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, 18 ਿਕਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਵੇਖ ਕੇ ਬੁਰਾ ਮੰਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ੋਧ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਵੇ।
19 ਕੁਕਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਨਾ ਕੁੜਹ੍ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਣਸ ਕਰ,
20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੁਿਰਆਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ
ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
21 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨ,
ਅਤੇ ਿਵਦਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ, 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਬਪਤਾ
ਅਚਾਨਕ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?
ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਉਤਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ
ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 24 ਿਜਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ
ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਿਫਟਕਾਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਨਗੀਆਂ,
25 ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ। 26 ਿਜਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 27 ਪਿਹਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ
ਕੰਮ ਿਤਆਰ ਕਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸੁਆਰ, ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ।
28 ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਿਣਆਂ
ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ। 29 ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਂ ਭਈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ
23
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ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। 30 ਮੈਂ ਆਲਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੇਤ
ਦੇ ਅਤੇ ਿਨਰਬੁੱਧ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨੇ ਿੜਓਂ ਲੰਿਘਆ,
31 ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਉੱਗੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਭੱਖਿੜਆਂ
ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਢੱਠੀ ਪਈ ਸੀ।
32 ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ
ਵੇਖ ਕੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ, 33 ਰੱਤੀ ਕੁ ਨੀਂਦ, ਰੱਤੀ ਕੁ ਊਂਘ,
ਰੱਤੀ ਕੁ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ, 34 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗਰੀਬੀ ਡਾਕੂ
ਵਾਂਗ,ੂੰ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ।

25
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਉਤਾਂ
ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਉਤਾਂ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਉਤਾਰੀ, 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਿਜਵੇਂ ਅਕਾਸ਼
ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਡੂੰਿਘਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
4 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਖੋਟ ਕੱਢ,ੋ ਤਾਂ ਸਰਾਫ਼ ਲਈ ਭਾਂਡਾ ਬਣੇਗਾ। 5 ਰਾਜੇ ਦੇ
ਅੱਗੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕੱਢ,ੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿਥਰ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਵੱਿਡਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਨਾ ਹੋ, 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਪਰ੍ਧਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਨੀਿਵਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਭਈ ਤੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਜਾਵੇ ਐਧਰ ਉਤਾਹਾਂ ਆ ਜਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ। 8 ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ, ਅੰਤ ਿਵੱਚ
ਜਦ ਤੇਰਾ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? 9 ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਅਤੇ ਇਸ
ਭੇਤ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖੋਲ, 10 ਿਕਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ
ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਦੇ ਨਾ ਿਮਟੇ। 11 ਿਟਕਾਣੇ ਿਸਰ ਆਖੇ ਹੋਏ
ਬਚਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। 12 ਬੁੱਧਵਾਨ
ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁੰਦਨ ਦਾ
ਗਿਹਣਾ ਹੈ। 13 ਿਜਵੇਂ ਵਾਢੀ* ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 14 ਿਜਹੜਾ ਦਾਨ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨਾਂ ਹੀ ਫੋਕੀ ਵਿਡਆਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਉਸ ਬੱਦਲ ਤੇ ਪੌਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
15 ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। 16 ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਹਦ
ਲੱਭਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਜੰਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਹ, ਿਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਾ
ਕੇ ਉਗਲੱਛ ਨਾ ਦੇਵੇਂ। 17 ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ
ਜਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ
18 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਹਥੌੜੇ, ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਿਤੱਖੇ ਤੀਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। 19 ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਰਾਬ ਦੰਦ ਅਤੇ ਮੋਚ ਆਏ
ਪੈਰ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ। 20 ਿਕਸੇ ਉਦਾਸ ਮਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੀਤ
ਗਾਉਣਾ, ਿਸਆਲ ਿਵੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਨ, ਅਤੇ ਸੱਟ ਉੱਤੇ ਿਸਰਕਾ†
ਪਾਉਣ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ। 21 ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖੁਆ,
ਜੇ ਿਪਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਆ, 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਿਜਹਾ
ਕਰ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦੇਵੇਂਗਾ‡, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਫਲ
ਦੇਵੇਗਾ। 23 ਉੱਤਰੀ ਪੌਣ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਨੰ ਿਦਆ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 24 ਝਗੜਾਲੂ
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਨਾਲੋਂ, ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। 25 ਿਜਵੇਂ ਥੱਕੇ ਮਾਂਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਠੰਡਾ
ਪਾਣੀ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਦੂਰ ਦੇਸੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 26 ਧਰਮੀ
ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਧਲੇ ਸੋਤੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ
1 ਇਹ
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ਹੋਏ ਝਰਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। 27 ਬਾਹਲਾ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਉੱਿਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
28 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਉਸ
ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਹ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
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1 ਿਜਵੇਂ ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਿਵੱਚ ਵਰਖਾ,

ਿਤਵੇਂ ਮੂਰਖ
ਨੂੰ ਆਦਰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ। 2 ਿਜਵੇਂ ਿਚੜਹ੍ੀ ਭਟਕਦੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਟਾਰਾ
ਉੱਡਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
3 ਘੋੜੇ ਦੇ ਲਈ ਚਾਬੁਕ, ਗਧੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਮ, ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਦੀ
ਿਪੱਠ ਲਈ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ, ਿਕਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ।
5 ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਿਕਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੇ। 6 ਿਜਹੜਾ ਮੂਰਖ ਦੇ ਹੱਥ
ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਰ
ਪੀਂਦਾ ਹੈ। 7 ਿਜਵੇਂ ਲੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਿਨਕੰਮੀਆਂ ਹਨ,
ਓਵੇਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਕਹਾਉਤਾਂ ਹਨ। 8 ਿਜਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ
ਿਵੱਚ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, 9 ਿਜਵੇਂ
ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ
ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। 10 ਿਜਵੇਂ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ। 11 ਿਜਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਮੂਰਖ
ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ
ਮੂਰਖ ਲਈ ਵਧੇਰੀ ਆਸ ਹੈ! 13 ਆਲਸੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ! 14 ਿਜਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਕਬਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਆਲਸੀ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ। 15 ਆਲਸੀ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਥਾਲੀ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ
ਿਲਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16 ਆਲਸੀ ਆਪਣੀ ਆਪ
ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਜਿਣਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਜੋਗ ਹਨ,
ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 17 ਿਜਹੜਾ ਰਾਹ ਤੁਰਿਦਆਂ ਪਰਾਏ ਝਗੜੇ
ਿਵੱਚ ਪੈਰ ਅੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜੇ।
18 ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਤੀਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, 19 ਿਤਹਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ? 20 ਿਜੱਥੇ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 21 ਿਜਵੇਂ
ਅੰਿਗਆਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ, ਓਵੇਂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਝਗੜਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਆਦਲੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ
ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 23 ਿਜਵੇਂ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉੱਤੇ
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਿਤਵੇਂ ਬੁਰੇ ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ੇਮ ਭਰੇ
ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 24 ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਪਟ ਕਰਦਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। 25 ਜਦ ਉਹ ਿਮੱਠੀਆਂਿਮੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। 26 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਾ ਵੈਰ
ਧੋਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੁ ਿਕਆ ਵੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਸਭਾ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 27 ਿਜਹੜਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਆਪੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਪੱਥਰ ਰੇੜਹ੍ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ
ਓਸੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਵੇਗਾ। 28 ਝੂਠੀ ਜੀਭ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕੁਚਿਲਆ, ਅਤੇ ਚਾਪਲੂ ਸ ਮੂੰਹ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1 ਭਲਕ
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ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਨਾ ਮਾਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਈ
ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 2 ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ
ਕਰੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਓਪਰਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ।
3 ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਬੋਝਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਦਾ ਕੁੜਹ੍ਨਾ ਉਹਨਾਂ

25:22 ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਅੰਿਗਆਿਰਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਵੇਂਗਾ
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ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਾ ਹੈ। 4 ਗੁੱਸਾ ਿਨਰਦਈ ਅਤੇ ੋਧ ਇੱਕ ਹੜਹ੍ ਹੈ, ਪਰ
ਈਰਖਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 5 ਗੁੱਝੀ ਪਰ੍ੀਤ ਨਾਲੋਂ ਖੁੱਲੀ
ਤਾੜਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। 6 ਿਮੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ
ਹਨ, ਪਰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਚੁੰਮੇ ਅਣਿਗਣਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 7 ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ
ਸ਼ਿਹਦ ਦਾ ਛੱਤਾ ਵੀ ਿਫੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੌੜੀ ਵਸਤ
ਵੀ ਿਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 8 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਿਟਕਾਿਣਓਂ ਭਟਕਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਹਲਣੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ
ਜਾਵੇ। 9 ਅਤਰ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਿਮੱਤਰ
ਦੀ ਮਨ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿਮਠਾਸ ਹੈ। 10 ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਉ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾ, ਦੂਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਨੇ ੜੇ ਦਾ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਚੰਗਾ
ਹੈ। 11 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕਰੀਂ,
ਭਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਿਮਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
12 ਿਸਆਣਾ ਿਬਪਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁ ੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਲੇ ਅਗਾਹਾਂ
ਵੱਧ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। 13 ਿਜਹੜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਲੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਓਪਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ
ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਹਣੇ ਰੱਖ ਲੈ। 14 ਿਜਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਇਹ ਸਰਾਪ ਹੀ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਝੜੀ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ
ਚੋਆ, ਅਤੇ ਝਗੜਾਲੂ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹਨ! 16 ਿਜਹੜਾ
ਉਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੌਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ! 17 ਿਜਵੇਂ ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਓਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 18 ਿਜਹੜਾ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ
ਫ਼ਲ ਖਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਦਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। 19 ਿਜਵੇਂ ਜਲ ਿਵੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ
ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 20 ਿਜਵੇਂ ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਕਦੀ ਿਤਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ,ੇ ਓਵੇਂ ਮਨੁੱਖ
ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ* ਵੀ ਕਦੀ ਿਤਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 21 ਿਜਵੇਂ ਚਾਂਦੀ
ਦੇ ਲਈ ਕੁਠਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਈ ਭੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਆਦਮੀ
ਦੇ ਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਜਾਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 22 ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਓਖਲੀ
ਿਵੱਚ ਦਾਿਣਆਂ ਸਮੇਤ ਮੋਹਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ
ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣੀ। 23 ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣ
ਲੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਰੱਖ, 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਨ ਸਦਾ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਦਾ, ਭਲਾ, ਮੁਕਟ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ? 25 ਜਦ
ਘਾਹ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ
ਦਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਲੇਲੇ ਤੇਰੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਈ, 27 ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇਰੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ
ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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1 ਦੁਸ਼ਟ

ਨੱਠਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਪਰ ਧਰਮੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਿਨਡਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 2 ਦੇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਪਰਾਧ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ
ਿਗਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ। 3 ਜੋ ਕੰਗਾਲ* ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਵਾਛੜ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣ
ਿਦੰਦਾ। 4 ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਤਆਗਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 5 ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 6 ਕੰਗਾਲ ਜੋ ਖਿਰਆਈ
ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਚਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਨੀ
ਵੀ ਹੋਵ।ੇ 7 ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਪੁੱਤਰ
ਹੈ, ਪਰ ਪੇਟਆ
ੂ ਂ ਦਾ ਮੇਲੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
*

27:20 ਅੱਖੀਆਂ

*

28:3 ਹਾਕਮ

†

28:14 ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ
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ਿਬਆਜ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਖੱਟੀ ਨਾਲ ਧਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 9 ਿਜਹੜਾ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਵੀ ਿਘਣਾਉਣੀ ਠਿਹਰਦੀ ਹੈ। 10 ਿਜਹੜਾ ਸਿਚਆਰ ਨੂੰ
ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਆਪ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ
ਖਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਿਮਰਾਸ ਪਾਉਣਗੇ। 11 ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਉਹ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 12 ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਿਜੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁ ਕੋ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ। 13 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਲ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਰਿਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਦਾ† ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ 15 ਗਰੀਬ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਕਮ
ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ, ਅਤੇ ਿਫਰਦੇ ਿਰੱਛ ਵਰਗਾ ਹੈ। 16 ਸਮਝਹੀਣ
ਹਾਕਮ ਬਹੁਤਾ ਅਨੇ ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਭ ਤੋਂ
ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ। 17 ਿਜਸ ਆਦਮੀ
ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਜਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਏ ਵੱਲ ਨੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ
ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ! 18 ਿਜਹੜਾ ਖਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਿਜਹ ਦੇ ਰਾਹ ਪੁੱਠੇ ਹਨ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ।
19 ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰੱਜੇਗਾ। ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਿਨਕੰਿਮਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਰੱਜੇਗਾ,
20 ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਾ ਠਿਹਰੇਗਾ।
21 ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ
ਰੋਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ। 22 ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ
ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਧਨ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਈ
ਗਰੀਬੀ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ 23 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਚਾਪਲੂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਲੀ ਿਕਰਪਾ ਪਾਵੇਗਾ
24 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਭਈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ
ਸਾਥੀ ਠਿਹਰਦਾ ਹੈ। 25 ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਝਗੜਾ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਰਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
26 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ,
ਪਰ ਜੋ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਿਜਹੜਾ
ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਲੇ ਸਰਾਪ
ਪੈਣਗੇ। 28 ਜਦ ਦੁਸ਼ਟ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਲੁ ੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਓਹ ਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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1 ਿਜਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾੜਨਾ ਖਾ ਕੇ

ਵੀ ਹਠ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ
ਭੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਜਦ
ਧਰਮੀ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ
ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। 3 ਿਜਹੜਾ ਬੁੱਧ
ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਉਡਾਉਂਦਾ
ਹੈ। 4 ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਦੜਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਰਸ਼ਵਤ
ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਲਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 5 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ
ਦੀ ਚਾਪਲੂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਜਾਲ਼ ਿਵਛਾਉਂਦਾ
ਹੈ। 6 ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਫਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਅਨੰ ਦ
ਹੋ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। 7 ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਤੇ
ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦਾ। 8 ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ੋਧ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 9 ਜਦ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਿਵਵਾਦ ਕਰੇ, ਤਦ ਉਹ ੋਿਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੱਠਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ। 10 ਖੂਨੀ ਮਨੁੱਖ ਖ਼ਿਰਆਂ ਨਾਲ
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ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਚਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ। 11 ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 12 ਜੇ
ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸੱਭੇ ਨੌ ਕਰ
ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 13 ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਨੇ ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ
ਿਜਹੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। 14 ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਦੀ ਗੱਦੀ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 15 ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਬੁੱਧ ਿਦੰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਬਾਲਕ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਛੱਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ
ਮਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। 16 ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਪਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਡੱਗਣਾ ਵੇਖਣਗੇ।
17 ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਿਨਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। 18 ਿਜੱਥੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ
ਲੋਕ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ। 19 ਸੇਵਕ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਧਾਿਰਆ ਜਾਂਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। 20 ਕੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਕਾਹਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਬਾਹਲੀ ਆਸ ਹੈ। 21 ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਖ਼ੀਰ
ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਾਿਰਸ ਬਣ ਬੈਠੇਗਾ। 22 ੋਧੀ ਮਨੁੱਖ ਲੜਾਈ ਛੇੜਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 23 ਆਦਮੀ ਦਾ
ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਅਧੀਨ ਆਦਰ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰੇਗਾ। 24 ਚੋਰ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੁੰ
ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 25 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭੈਅ ਫਾਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ
ਰਹੇਗਾ। 26 ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਬਹੁਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 27 ਧਰਮੀ ਕੁਿਨਆਈਂ ਤੋਂ ਿਘਣ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਆਗੂਰ ਦੇ ਵਚਨ
1 ਯਾਕਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਗੂਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਉਤਾਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਈਥੀਏਲ*, ਹਾਂ ਈਥੀਏਲ ਅਤੇ ਉੱਕਾਲ† ਨੂੰ ਆਖਦਾ, 2 ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ
ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ
ਿਜਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨਾ ਹੀ
ਮੈਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। 4 ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਚਿੜਆ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਿਰਆ? ਿਕਹ ਨੇ ਪੌਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਿਵੱਚ
ਸਮੇਿਟਆ? ਿਕਹ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ? ਿਕਹ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਠਿਹਰਾਏ? ਉਹ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਦੱਸ! 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹਰੇਕ
ਬਚਨ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਹੈ। 6 ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਾ
ਵਧਾ, ਿਕਤੇ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ
ਿਨੱਕਲੇਂ।
ਹੋਰ ਕਹਾਉਤਾਂ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਵਰ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੱਕਰੀਂ। 8 ਿਮੱਿਥਆ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ
ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਧਨ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਿਖਲਾ,
9 ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਾਂ “ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਣ ਹੈ?”
ਅਥਵਾ ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਥੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਂਵਾਂ। 10 ਦਾਸ ਦੀ ਉਹ ਦੇ
ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਨੰ ਿਦਆ ਨਾ ਕਰ, ਿਕਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇਂ। 11 ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨੂੰ
ਿਫਟਕਾਰਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ। 12 ਅਿਜਹੇ
ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ
7 ਮੈਂ

*

30:1 ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਅੱਕ ਿਗਆ

†

30:1 ਮੈਂ ਥੱਕ ਿਗਆ
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ਦੀ ਪਲੀਤੀ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। 13 ਅਿਜਹੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਵੀ ਹੈ! ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਿਦਸ਼ਟ ਿਕਹੀ ਘਮੰਡ ਭਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਕੇਹੀਆਂ
ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ! 14 ਅਿਜਹੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਵੀ ਹੈ ਿਜਨਾਂ
ਦੇ ਦੰਦ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾੜਾਂ ਛੁਰੀਆਂ ਹਨ, ਭਈ ਓਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾ ਜਾਣ। 15 ਜੋਕ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇ, ਦੇ ਆਖਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਤੰਨ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੀ ਰੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਦੀ ਬਸ
ਨਹੀਂ ਆਖਦੀਆਂ, 16 ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਾਂਝ ਦੀ ਕੁੱਖ, ਧਰਤੀ ਜੋ ਜਲ
ਨਾਲ ਿਤਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਜੋ ਕਦੀ “ਬਸ” ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ।
17 ਿਜਹੜੀ ਅੱਖ ਿਪਉ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਵਾਦੀ ਦੇ ਕਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਖੋਦ-ਖੋਦ
ਕੱਢਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਗਰਝਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। 18 ਇਹ ਿਤੰਨ
ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਹਲੀਆਂ ਅਚਰਜ਼ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, 19 ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਕਾਬ ਦਾ ਰਾਹ,
ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਰਾਹ, ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ, ਅਤੇ
ਕੁਆਰੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਲ। 20 ਿਵਭਚਾਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ
ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 21 ਿਤੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ
ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ,
22 ਦਾਸ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੂਰਖ ਜਦ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾਲ
ਰੱਜ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, 23 ਿਘਣਾਉਣੀ ਔਰਤ ਜਦ ਉਹ ਿਵਆਹੀ ਜਾਵੇ,
ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਵਾਿਰਸ ਬਣੇ। 24 ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਵਸਤਾਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ
ਿਸਆਣੀਆਂ ਹਨ, 25 ਕੀੜੀਆਂ ਿਨਰਬਲ ਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਗਰਮੀ
ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, 26 ਪਹਾੜੀ ਿਬੱਜੂ
ਭਾਵੇਂ ਿਨਰਬਲ ਹਨ, ਪਰ ਚਟਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ,
27 ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਓਹ ਸੱਭੇ ਦਲ ਬੰਨ ਕੇ
ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, 28 ਿਕਰਲੀ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਵੀ
ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 29 ਇਹ ਿਤੰਨ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਿਜਨਾਂ
ਦੀ ਤੋਰ ਠਾਠ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੋਹਣੀ ਹੈ,
30 ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਰਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਠ ਨਹੀਂ ਭੁਆਉਂਦਾ, 31 ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ
ਬੱਕਰਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜਦ ਸੈਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 32 ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਉੱਿਚਆਂ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ
ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, 33 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਿਰੜਕਣ ਨਾਲ
ਮੱਖਣ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੱਕ ਮਰੋੜਨ ਨਾਲ ਲਹੂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ੋਧ ਭੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

31
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
1 ਲਮੂਏਲ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਉਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਸਖਾਈਆਂ, 2 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਿਨੱਜ ਪੁੱਤਰ, ਹੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਸੁੱਖਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 3 ਆਪਣਾ ਬਲ ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਨਾ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ! 4 ਰਾਿਜਆਂ
ਨੂੰ , ਹੇ ਲਮੂਏਲ, ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ ਮਧੂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ
ਨਾ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਿਕੱਥੇ ਹੈ 5 ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਿਬਧੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਦੁਿਖਆਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ।
6 ਸ਼ਰਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਲਾਓ ਜੋ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਧ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਜਹ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ, 7 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ
ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। 8 ਗੂੰਿਗਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਿਜਹੜੇ
ਅਨਾਥ ਹਨ। 9 ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰ, ਅਤੇ
ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ।
ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ
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10 ਨੇ ਕ ਇਸਤਰੀ ਿਕਸਨੂੰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਕਦਰ
ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 11 ਉਹ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਨ ਉਹ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਕੁਝ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
12 ਉਮਰ ਭਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਬੁਿਰਆਈ
ਨਹੀਂ। 13 ਉਹ ਉੱਨ ਅਤੇ ਕਤਾਨ ਭਾਲ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 14 ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਦੂਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। 15 ਰਾਤ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਉਹ ਉੱਠ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 16 ਉਹ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕੇ ਿਕਸੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ
ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦਾਖ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲਾਉਂਦੀ
ਹੈ। 17 ਉਹ ਬਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਗਿੜਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 18 ਉਹ ਪਰਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਈ ਮੇਰਾ
ਵਪਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ। 19 ਉਹ
ਤੱਕਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਚਰਖ਼ੇ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਦੇ ਹਨ।
20 ਉਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਠ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ 21 ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲਈ
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਿਕਰਮਚ ਪਾਉਂਦਾ
ਹੈ। 22 ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਸਰਹਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਬਸਤਰ
ਕਤਾਨੀ ਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਹਨ। 23 ਉਹ ਦਾ ਪਤੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨਾਲ
ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 24 ਉਹ ਮਲਮਲ ਦੇ
ਬਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਬੰਦ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
25 ਬਲ ਅਤੇ ਮਾਣ ਉਹ ਦਾ ਿਲਬਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਹੱਸਦੀ ਹੈ। 26 ਉਹ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਗੱਲਾਂ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 27 ਉਹ
ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਲਸ
ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। 28 ਉਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ
ਹੈ, 29 ਭਈ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਮਤਾਈ ਿਵਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈਂ। 30 ਸ਼ੋਭਾ ਝੂਠ ਛਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ
ਿਵਅਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਤੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 31 ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਦਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਹੋਵੇ!
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ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਲੇਖਕ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ
ਦੱਸਦੀ। ਲੇਖਕ 1:1 ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਕੋਹੇਲਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਪਰ੍ਚਾਰਕ”
ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦਾ ਰਾਜਾ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ” ਆਖ ਦੇ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨੇ “ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੁੱਧ ਪਾਈ।” ਅਤੇ ਿਜਸ
ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਉਤਾਂ ਰਚੀਆਂ (ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:1, 16;
12:9)। ਸੁਲੇਮਾਨ, ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ
ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ,
“ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ (1:12)।
ਇਹ ਅਿਜਹੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ। ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਅਿਜਹੇ ਵੀ
ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਿਲਖੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ
ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ।”
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 940-931 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੀ ਗਈ, ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਿਲਖੀ
ਗਈ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਖੜਹ੍ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਿਬਤਾਇਆ ਿਗਆ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ, ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰ ਦ, ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਰਚਨਾਤਮਕ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ
ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ
ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਿਵਅਰਥ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਬਤਾਇਆ
ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਰਥ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਿਦਤ ਇੱਕ
ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਅਰਥ ਹੈ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਭੂਿਮਕਾ — 1:1-11
2. ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਹਲੂ ਆਂ ਦੀ ਿਵਅਰਥਤਾ — 1:125:7
3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ — 5:8-12:8
4. ਅੰਿਤਮ ਿਸੱਟਾ — 12:9-14
ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਅਰਥ ਹੈ
ਲੁ ੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ* ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੇ
ਬਚਨ। 2 ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਿਵਅਰਥ, ਿਵਅਰਥ
ਹੀ ਿਵਅਰਥ, ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਅਰਥ ਹੈ! 3 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ
1

*

1:1 ਸੁਲੇਮਾਨ

†

1:3 ਜਗਤ ਿਵੱਚ

‡

1:14 ਹਵਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ
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ਿਮਹਨਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ† ਕਰਦਾ ਹੈ?
4 ਇੱਕ ਪੀੜਹ੍ੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ
ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 5 ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਲਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੋਂ ਉਹ
ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ। 6 ਪੌਣ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੁੜ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਘੁੰਮਦੀ ਿਫਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7 ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਓਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਿਜੱਥੋਂ ਨਦੀਆਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। 8 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥਕਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਇਨਾਂ ਦਾ ਿਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਖ
ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ ਅਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। 9 ਜੋ
ਹੋਇਆ ਉਹੋ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਕੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕੀਏ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੈ? ਉਹ
ਤਾਂ ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਨ।
11 ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਾ
ਰਹੇਗਾ।
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ।
13 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੱਢਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ
ਰਿਹਣ। 14 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਹਵਾ
ਦਾ ਫੱਕਣਾ‡ ਹਨ! 15 ਜੋ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
16 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ
ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ। 17 ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ
ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਾਗਲਪੁਣੇ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਿਵੱਚ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ!
18 ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਗਆਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਸਰ ਦਰਦੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
12

1 ਮੈਂ

2

ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਭਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਤੇਰਾ
ਪਰਤਾਵਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਿਵਅਰਥ
ਸੀ। 2 ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 3 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਮਧ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰ
ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੁੱਧ ਵੱਲ ਲੱਿਗਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਫੜਹ੍
ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਿਕਹੜਾ ਹੈ
ਜੋ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ। 4 ਮੈਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ
ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਾਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ,
5 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਗੀਚੇ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ, 6 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ
ਬਣ ਨੂੰ ਿਸੰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਤਲਾਬ ਬਣਾਏ, 7 ਮੈਂ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ
ਮੁੱਲ ਲਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਵੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੱਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ
ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ। 8 ਮੈਂ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ
ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਮੈਂ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
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ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਰਖ਼ੈਲਾਂ ਵੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀ
ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
9

ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ
ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਟਕੀ ਰਹੀ। 10 ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੰ ਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਿਕਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੀ
ਸਾਰੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਮਹਨਤ ਿਵੱਚ
ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਿਹੱਸਾ ਸੀ। 11 ਤਦ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਿਮਹਨਤ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ
ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ।
12 ਫੇਰ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਗਲਪੁਣੇ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਮੂੰਹ ਮੋਿੜਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ, ਕੀ
ਕਰੇਗਾ? ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 13 ਤਦ
ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਚਾਨਣ ਹਨੇ ਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧ ਉੱਤਮ ਹੈ। 14 ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਸਰ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ
ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਸਾਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। 15 ਤਦ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਉੱਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ
ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧਵਾਨ ਿਕਉਂ ਬਿਣਆ?
ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਹੈ।
16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੂਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਤੱਕ
ਰਹੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ
ਮੂਰਖ ਮਰਦਾ ਹੈ! 17 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਕ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹੈ।
18 ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਿਗਆ, ਜੋ ਮੈਂ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ
ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ। 19 ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੂਰਖ? ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਮਹਨਤ ਦੇ
ਕੰਮ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੀ
ਬੁੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹੋ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ! ਇਹ ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਹੈ।
20 ਤਦ ਮੈਂ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਨਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ
ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਮਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 22 ਭਲਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨ
ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦੁੱਖ
ਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਸੋਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਤੀਂ
ਵੀ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਹੈ!
24 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਕ ਖਾਵੇਪੀਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ।
ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, 25 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ* ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਖਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਭੋਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਭਲਾ ਹੈ,
ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵ,ੇ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ
ਹੈ!
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3
ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ
ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨਰਥ ਦਾ ਜੋ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ, 2 ਇੱਕ ਜੰਮਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ,
3 ਇੱਕ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਢਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ,
4 ਇੱਕ ਰੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਸਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਸੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ,
5 ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ
ਵੇਲਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਗਲ਼ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣ
ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ,
6 ਇੱਕ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ,
7 ਇੱਕ ਪਾੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ,
8 ਇੱਕ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਹੈ,
ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।
9 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ
ਲਾਭ ਹੈ?
10 ਮੈਂ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਿਹਣ। 11 ਉਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਦੀਪਕਤਾ
ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਟਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ
ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ। 12 ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ
ਭਿਲਆਈ ਕਰ ਲੈਣ 13 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਖਾਵੇ-ਪੀਵੇ
ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਭੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ
ਹੈ। 14 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ
ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਿਹਣ। 15 ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ
ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਫੇਰ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1 ਹਰੇਕ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਿਨਆਂ
ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 17 ਤਦ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ। 18 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ
ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਿਕ ਉਹ ਆਪ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। 19 ਿਕਉਂਿਕ
ਜੋ ਕੁਝ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੀਤਦਾ
ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, - ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਮਰਦਾ ਹੈ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਸਾਹ
ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਭ ਿਵਅਰਥ
ਹੀ ਹੈ! 20 ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਿਮੱਟੀ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ। 21 ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਰਤੀ ਵੱਲ
ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ? 22 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ
ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ
ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਿਰਹਾ ਕਰੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਭਾਗ ਇਹੋ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
16 ਫੇਰ
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ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਹ ਨੂੰ
ਮੋੜ ਿਲਆਵੇਗਾ?
1 ਤਦ

4

ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਨੇ ਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਤਾਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨੇ ਰ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ
ਿਰਹਾ। 2 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਾਹੁਣਾ ਕੀਤੀ 3 ਪਰ
ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਿਜਸ
ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਦਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ।
4 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹੈ।
5 ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਵਨਾਸ਼*
ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ l 6 ਸੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਨਾਂ ਦੋ ਮੁੱਠੀਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹੋਵੇ।
7 ਤਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਰਥ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ,
8 ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ
ਗੁਆਉਂਦਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ।
9 ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਤੋਂ ਚੰਗਾ
ਫਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, 10 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਉਹ ਿਡੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਚੁੱਕੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇ! 11 ਫੇਰ
ਜੇ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਿਕਸ
ਤਰਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 12 ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਹਰੀ ਰੱਸੀ ਛੇਤੀ
ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ।
13 ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਰਾਜਾ ਨਾਲੋਂ , ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਸਹਾਰਨਾ
ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਦੀਨ ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਜੁਆਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, 14 ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਗਰੀਬ ਜੰਿਮਆ ਸੀ। 15 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਦੂਜੇ ਜੁਆਨ ਨਾਲ ਹੋ
ਗਏ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ। 16 ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹੈ!

5
ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ
ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਰੱਖ, ਿਕਉਂਿਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣਾ ਮੂਰਖਾਂ
ਦੇ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿਕ
ਉਹ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ
ਕਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈਂ, ਇਸ
ਲਈ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜਹ੍ੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ।
3 ਿਕਉਂਿਕ ਕੰਮ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਠਿਹਰਦਾ ਹੈ।
4 ਜਦ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ
ਨਾ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸੁੱਖਣਾ ਤੂੰ
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ਸੁੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। 5 ਤੇਰੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ
ਨਾਲੋਂ, ਨਾ ਸੁੱਖਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। 6 ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਪ
ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਂ ਿਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾਲ
ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ੋਿਧਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ?
7 ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵਅਰਥ ਹਨ, ਪਰ
ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ।
8 ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨੇ ਰ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਵਗਾੜ ਵੇਖ,ੇਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜੋ ਵੱਿਡਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 9 ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਸਭ ਦੇ
ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
10 ਉਹ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਲੋ ਚਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ, ਇਹ
ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਹੈ।
11 ਜਦ ਮਾਲ-ਧਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ
ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ?ੇ
12 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਿਮੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜਹ੍ਾ ਖਾਵੇ ਭਾਵੇਂ
ਬਹੁਤ, ਪਰ ਧਨੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।
13 ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਵੇਖੀ ਿਕ ਧਨ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਿਭਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 14 ਅਤੇ ਉਹ ਧਨ
ਿਕਸੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ
ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ।
15 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚੋਂ ਨੰ ਗਾ ਿਨੱਕਿਲਆ, ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ
ਰੱਖੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। 16 ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਆਇਆ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਹਵਾ
ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? 17 ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਉਮਰ ਹਨੇ ਰੇ* ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ੋਧ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।
18 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ
ਮਨੁੱਖ ਖਾਵੇ-ਪੀਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇ ਜੋ ਉਹ ਸੂਰਜ
ਦੇ ਹੇਠ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਇਹੋ ਉਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ 19 ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਧਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਭੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇ - ਇਹ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। 20 ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਰਦਾ ਹੈ।
1 ਇੱਕ

1

*
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ਿਬਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ: 2 ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਨ, ਮਾਲ
ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਿਜਸ
ਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਜੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਹ ਸਭ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਇਆ ਮਨੁੱਖ
ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਹੈ।
3 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੌ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ
ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਅਿਜਹਾ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ
ਦਾ ਜੀਅ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਵੀ ਨਾ
ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ ਬੱਚਾ
ਚੰਗਾ ਹੈ, 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੁ ੱਕ
ਿਗਆ, 5 ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਜਾਿਣਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਹੈ। 6 ਹਾਂ,
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ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ
ਕੋਈ ਭਿਲਆਈ ਨਾ ਵੇਖ,ੇ - ਭਲਾ, ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦ?ੇ
7 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ
ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਿਮਟਦੀ। 8 ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 9 ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਲਾਲਸਾ ਿਵੱਚ
ਭਟਕਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹੈ!
10 ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਇਹ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ
ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 11 ਭਾਵੇਂ ਿਵਅਰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
12 ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਅਰਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਿਦਨ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਕੱਟਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ
ਦੇ ਹੇਠ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

7
ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ
1 ਨੇ ਕਨਾਮੀ ਮਿਹੰਗੇ ਅਤਰ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਿਦਨ ਜੰਮਣ ਦੇ
ਿਦਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।
2 ਸੋਗ ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਦਾਵਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ
ਚੰਗਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹੋ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
3 ਹਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਮਨ
ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
4 ਬੁੱਧਵਾਨ ਦਾ ਿਦਲ ਸੋਗ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲੱਿਗਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਮੂਰਖ ਦਾ ਿਦਲ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
5 ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੀ ਿਝੜਕ ਸੁਣਨੀ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ।
6 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਿਡਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਟਾਕਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੂਰਖ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਿਵਅਰਥ ਹੈ।
7 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸਖਤੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਰਸ਼ਵਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
8 ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਤ ਉਸ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।
9 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ੋਧ ਨਾ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ੋਧ
ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
10 ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਇਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਕਉਂ
ਚੰਗੇ ਸਨ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।
11 ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਬੁੱਧ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਲਈ
ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।
12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ
ਿਗਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਟੇਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਿਸੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
14 ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਨਹਾਲ ਹੋ, ਪਰ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗਾ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਝ।ੇ
15 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਅਰਥ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਿਖਆ,
ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਿਵੱਚ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ।
16 ਵਧੇਰੇ ਧਰਮੀ ਨਾ ਬਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 17 ਵਧੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾ ਬਣ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਉਂ ਮਰੇਂ? 18 ਚੰਗਾ ਹੈ
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ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਰੱਖੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਿਖੱਚੇਂ, ਉਹ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇਗਾ।
19 ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਸਾਂ ਤਕੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ
ਿਜਆਦਾ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 20 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹਾ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭਿਲਆਈ ਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ।
21 ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ
ਲਾ, ਿਕਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੇਂ! 22 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!
23 ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ 24 ਜੋ
ਕੁਝ ਦੂਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? 25 ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਇਆ ਿਕ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਭ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਭਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ
ਜੋ ਪਾਗਲਪਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ।
26 ਮੈਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਕੌੜੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਦਾ
ਿਦਲ ਫਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਲ਼ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੇੜੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਪਰ ਪਾਪੀ
ਉਸ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 27 ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੱਢੀ ਹੈ। 28 ਿਜਸ ਨੂੰ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ:
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸਤਰੀ
ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। 29 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇਹੋ
ਹੀ ਲੱਿਭਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਹਨ।
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ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਤ
ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉਹ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਕਠਰਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2 ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ , ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹ। 3 ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰ,
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੱਦ ਨਾ ਕਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਨੂੰ
ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਓਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 4 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਵੱਚ
ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਹ ਨੂੰ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?
5 ਉਹ ਜੋ ਆਿਗਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ
ਦਾ ਮਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰ ਮਨਰਥ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਿਵਧੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ
7 ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? 8 ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ
ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇ ਿਦਨ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬੁਿਰਆਈ ਬੁਿਰਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਛੁਡਾਵੇਗੀ 9 ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਿਰਆਂ
ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਅਿਜਹਾ ਵੇਲਾ
ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ
ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1 ਬੁੱਧਵਾਨ

ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਧਰਮੀ
ਤਦ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੇਿਖਆ ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਭੁਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ
ਿਵਅਰਥ ਹੈ 11 ਿਕਉਂਿਕ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ
ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ
ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, 12 ਭਾਵੇਂ ਪਾਪੀ ਸੌ ਵਾਰੀ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ
10
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ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਦੇ
ਹਨ 13 ਪਰ ਪਾਪੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ
ਡਰਦਾ।
14 ਇੱਕ ਿਵਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ
ਧਰਮੀ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਵੀ
ਿਵਅਰਥ ਹੈ! 15 ਤਦ ਮੈਂ ਅਨੰ ਦ ਨੂੰ ਸਲਾਿਹਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ
ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਖਾਵੇ-ਪੀਵੇ
ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਰਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ
ਹਨ, ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ।
16 ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ ਿਕ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ
ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਭਈ ਿਕਵੇਂ
ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ , ਨਾ ਿਦਨ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ
ਹਨ, 17 ਤਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਉਹ
ਕੰਮ ਬੁੱਿਝਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ
ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਹਾਂ,
ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵੀ ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ
ਸਕੇਗਾ।

ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਮਝ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਨਪੁੰਨ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਿਸਰ
ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 12 ਨਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਪਿਹਚਾਣਦਾ, ਿਜਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ
ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਪੰਛੀ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀ ਵੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਚਾਨਕ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
13 ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਧ ਵੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ
ਲੱਗੀ। 14 ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ
ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। 15 ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਿਮਿਲਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ
ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਿਖਆ। 16 ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲੋਂ
ਬੁੱਧ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਦੀ ਬੁੱਧ ਤੁੱਛ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 17 ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਹੌਲੀ ਆਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 18 ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਿਥਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧ ਚੰਗੀ ਹੈ
ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਿਲਆਈ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਬੁੱਧ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ
ਮੱਖੀਆਂ ਗੰਧੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੁਰਗੰਧਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 2 ਬੁੱਧਵਾਨ ਦਾ ਿਦਲ ਉੱਿਚਤ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਮੂਰਖ ਦਾ ਿਦਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਹਾਂ, ਜਦ ਮੂਰਖ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸਮਝ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ
ਨੂੰ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ!
4 ਜੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ੋਧ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਨਾ ਛੱਡ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਧੀਰਜ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
5 ਇੱਕ ਬੁਿਰਆਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਦੀ
ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, - 6 ਮੂਰਖਤਾਈ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਿਬਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਧਨੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਹੰਦੇ ਹਨ। 7 ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਦਾਸ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾਸਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।
8 ਿਜਹੜਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇਗਾ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਕੰਧ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇਗਾ। 9 ਿਜਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ
ਨੂੰ ਖੋਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਲੱਕੜ
ਚੀਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤੋਂ ਜੋਖ਼ਮ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 10 ਜੇਕਰ ਲੋਹਾ ਖੁੰਡਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰ ਿਤੱਖੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਉਣਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁੱਧ ਵੱਡੀ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ।
11 ਜੇ ਸੱਪ ਮੰਤਰ ਪੜਹ੍ੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਲੜੇ, ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲੇ
ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਕਰਪਾ
ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 13 ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੂਰਖਤਾਈ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬੋਲ ਦਾ ਅੰਤ ਭੈੜਾ ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਹੈ। 14 ਮੂਰਖ ਢੇਰ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ?
15 ਮੂਰਖ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਥਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
16 ਹੇ ਦੇਸ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ! ਜਦ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਅਜੇ ਮੁੰਡਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਕਮ ਸਵੇਰ-ਸਾਰ ਦਾਵਤ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। 17 ਧੰਨ ਹੈਂ
ਤੂ,ੰ ਹੇ ਦੇਸ! ਜਦ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਹਾਕਮ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਜ਼ੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਨਸ਼ੇ ਲਈ।
18 ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਿਲਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਢੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਤ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। 19 ਦਾਵਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਧ ਮਨ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਕੜ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। 20 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਿਫਟਕਾਰ, ਨਾ

ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਜ਼ਲ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਿਕ ਪਰ੍ੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵੈਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। 2 ਸਭ
ਕੁਝ ਸਾਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ
ਉੱਤੇ, ਭਲੇਮਾਣਸ, ਪਾਕ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਉੱਤੇ, ਿਜਹੜਾ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ
ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾਮਾਣਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਦਾ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ
ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ 3 ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ
ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਹੈ ਿਕ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ
ਿਜਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਦੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪਾਗਲਪਣ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। 4 ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਆਸ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। 5 ਜੀਉਂਦੇ ਤਾਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਪਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ
ਿਮਟ ਿਗਆ ਹੈ। 6 ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ੀਤ ਅਤੇ ਵੈਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ
ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ।
7 ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਿਰਆ ਜਾ, ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਅਤੇ
ਮੌਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਧ ਪੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ
ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਦਾ ਿਚੱਟੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। 9 ਆਪਣੇ ਿਵਅਰਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ,
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਿਵਅਰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਦਨ, ਆਪਣੀ ਿਪਆਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਗ ਮੌਜ ਮਾਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕੰਮ-ਧੰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ।
10 ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਨਾ
ਿਖ਼ਆਲ, ਨਾ ਿਗਆਨ, ਨਾ ਬੁੱਧ ਹੈ।
11 ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ
ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਲਈ
1
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ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਧਨੀ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ
ਪੰਛੀ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਉੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਖੇਰੂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਗਟ
ਕਰੇਗਾ!।
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ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਿਸ਼ਆ ਸੀ। 8 ਿਵਅਰਥ ਹੀ
ਿਵਅਰਥ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਅਰਥ ਹੈ!
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਰਜ਼
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਗਆਨ
ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ, ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਭਾਲ-ਭਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਉਤਾਂ ਰਚੀਆਂ। 10 ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ
ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਿਲਿਖਆ, ਉਹ
ਿਸੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ।
11 ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਿਤੱਖੀ ਨਕ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ
ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਠਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਕੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ* ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 12 ਸੋ ਹੁਣ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਿਸ਼ਆਰੀ ਿਸੱਖ, - ਬਹੁਤ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰਚਣ
ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜਹ੍ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
13 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹੋ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਗੱਲ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ।
9 ਉਪਰੰਤ

ਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਰੋਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਾਵੇਂਗਾ।* 2 ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅੱਠਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਿਬਪਤਾ ਆਵੇਗੀ। 3 ਜਦੋਂ
ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰ ਕੇ ਖਾਲੀ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਰੁੱਖ ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਿਡੱਗੇ, ਤਾਂ ਿਜੱਥੇ
ਰੁੱਖ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 4 ਿਜਹੜਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਵਾਢੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। 5 ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ
ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਿਕਵੇਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ।
6 ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬੀਜ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਿਢੱਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ
ਫਲੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
7 ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
8 ਹਾਂ, ਜੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਰਹੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਹਨੇ ਰੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਿਵਅਰਥ ਹੈ!
1 ਆਪਣੀ

ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

9 ਹੇ ਜੁਆਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਿਵੱਚ ਮੌਜ ਕਰ ਅਤੇ ਜੁਆਨੀ ਦੇ

ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਿਕ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ।
10 ਇਸ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜੁਆਨੀ ਦੋਵੇਂ
ਿਵਅਰਥ ਹਨ!

12

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

1 ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ

ਯਾਦ
ਰੱਖ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਉਹ ਮਾੜੇ ਿਦਨ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਨੇ ੜੇ
ਪਹੁੰਚਣ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਦੀ, 2 ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚਾਨਣ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਹਨੇ ਰੇ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਦਲ ਮੁੜ ਆਉਣ 3 ਿਜਸ
ਿਦਨ ਘਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਕੁੱਬੇ ਹੋ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ
4 ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ
ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਚੌਂਕ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਗ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਲੱਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, 5 ਫੇਰ ਉਹ ਉਿਚਆਈ ਤੋਂ
ਵੀ ਡਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਖੌਫ਼ ਖਾਣਗੇ, ਬਦਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਫਲੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਟੱਡੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਿਮਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਗ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਿਫਰਦੇ ਹਨ, 6 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਚਾਂਦੀ
ਦੀ ਡੋਰੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਘੜਾ ਸੋਤੇ ਦੇ
ਕੋਲ ਭੰਿਨਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਰਖੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ 7 ਅਤੇ
ਿਮੱਟੀ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾ ਰਲੇ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
*

11:1 ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂ ਖੁਲੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ

*

12:11 ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਸਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ 1:1
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ਸਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ 2:6

5 ਹੇ

ਸਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ
ਲੇਖਕ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਇਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ
ਆਇਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੀਤ ਿਕੱਥੋਂ
ਆਇਆ ਹੈ: “ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ” (1:1)। ਪੁਸਤਕ ਦਾ
ਿਸਰਲੇਖ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਜਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
(1:5; 3:7, 9, 11; 8:11-12)।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 971-965 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਿਲਖੀ, ਉਹ ਿਵਦਵਾਨ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ
ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਹਮਤ
ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਗੀਤ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਮੰਨਣਾ ਿਸਰਫ਼ ਕਿਵਤਾ ਿਵੱਚ ਆਏ
ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਿਕ ਲੇਖਕ
ਨੇ ਅਿਜਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ
ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲਬਾਨਨ ਅਤੇ ਿਮਸਰ
ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਿਵਆਹੁਤਾ ਜੋਿੜਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕੁਆਰੇ/ਕੁਆਰੀਆਂ ਲਈ।
ਉਦੇਸ਼
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ, ਿਪਆਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਆਉਣ ਲਈ, ਗੀਤ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਕਿਵਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਵਆਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ
ਆਤਿਮਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਿਵਆਹ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਵਆਹ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਲਾੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ — 1:1-3:5
2. ਲਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਣੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵਆਹ
ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ — 3:6-5:1
3. ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ —
5:2-6:3
4. ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ —
6:4-8:14
ਵਧੂ

ਪਿਹਲਾ ਗੀਤ

1 ਸੁਲੇਮਾਨ

ਦਾ ਸਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਚੁੰਮੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਰ੍ੇਮ ਮਧ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।
3 ਤੇਰੇ ਅਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ,
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੋਏ ਹੋਏ ਤੇਲ ਵਰਗਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਕੁਆਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
4 ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈ , ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਦੌੜਾਂਗੀਆਂ।
ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ,
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬਾਗ਼-ਬਾਗ਼ ਤੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ,
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਰ੍ੇਮ ਨੂੰ ਮਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੀਆਂ,
ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
2 ਤੂੰ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ,
ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਕਲੂ ਟੀ ਪਰ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ,
ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਰਗੀ,
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਦਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ।ੂੰ
6 ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਕਲੂ ਟੀ ਹਾਂ,
ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੁਲਸਾ ਿਦੱਤਾ।
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਸਨ,
ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ,
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ।
7 ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਪਆਰੇ,
ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਇੱਜੜ ਚਾਰਦਾ ਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਿਕੱਥੇ ਿਬਠਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਘੁੰਡ ਵਾਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂ?
ਵਰ
8 ਹੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਰੂਪਵੰਤੀਏ,
ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਜੜ ਦੀ ਪੈੜ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜੜੀਆਂ ਦੇ ਵਸੇਿਬਆਂ ਕੋਲ ਚਾਰ।
9 ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੀਤਮਾ,
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋਹੀ ਹੋਈ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ
ਹੈ l
10 ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ,
ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ।
ਵਧੂ
11 ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗ।
ੇ
12 ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸੀ,
ਮੇਰੇ ਜਟਾ-ਮਾਸੀ ਅਤਰ ਦੀ ਸੁੰਗਧ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ।
13 ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੰਧਰਸ ਦੀ ਪੁੜੀ ਹੈ,
ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਹੈ।
14 ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿਹੰਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ,
ਜੋ ਏਨ-ਗਦੀ ਦੇ ਬਗ਼ੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਵਰ
15 ਵੇਖ, ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੀਤਮਾ, ਤੂੰ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈਂ,
ਵੇਖ, ਤੂੰ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈ,
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧੂ
16 ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ
ਹੈਂ,
ਸਾਡੀ ਸੇਜ਼ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਹੈ।
17 ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਿਦਆਰ ਦੇ
ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸਨੌ ਵਰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
1 ਮੈਂ

2

ਸ਼ਾਰੋਨ ਦਾ ਗੁਲਾਬ
ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸਨ ਹਾਂ।
ਵਰ
2 ਿਜਵੇਂ ਸੋਸਨ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਵਧੂ
3 ਿਜਵੇਂ ਸੇਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੇਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ,
ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਿਵੱਚ ਿਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
4 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ-ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ,
ਉਹ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੀ।
5 ਮੈਨੂੰ ਸੌਗੀ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ,
ਸੇਬਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰ੍ੀਤ ਦੀ ਰੋਗਣ ਹਾਂ।
6 ਕਾਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ
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ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ!
7 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਕਾਿਰਆਂ,
ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਿਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੀਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਕਸਾਓ, ਨਾ ਜਗਾਓ,
ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਭਾਵੇ!
ਵਧੂ

ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ

8 ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ!
ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ
ਅਤੇ ਿਟੱਿਲਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁੱਦਦਾ ਹੋਇਆ!
9 ਮੇਰਾ ਪਰ੍ੇਮੀ ਿਚਕਾਰੇ ਜਾਂ ਜੁਆਨ ਿਹਰਨ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ!
ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤਾਕੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਝਾਕਦਾ
ਅਤੇ ਝਰੋਿਖਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੱਕਦਾ ਹੈ!
10 ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਵਰ
ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੀਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਪਵੰਤੀ, ਉੱਠ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ,
11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖ, ਸਰਦੀਆਂ ਲੰ ਘ ਗਈਆਂ ਹਨ,
ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ,
12 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ,
ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
13 ਹੰਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਫਲ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਅੰਗੂਰ ਫਲ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧ ਿਦੰਦੇ ਹਨ,
ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੀਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਪਵੰਤੀ,
ਉੱਠ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ!
14 ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਕਬੂਤਰੀਏ, ਿਜਹੜੀ ਚੱਟਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਿਵੱਚ,
ਢਲਾਣ ਦੇ ਓਹਲੇ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਿਵਖਾ,
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਰਸੀਲੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ।
15 ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ,
ਜੋ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਸਾਡੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਤਾਂ ਿਖੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਧੂ
16 ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ,
ਉਹ ਸੋਸਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਰਦਾ ਹੈ।
17 ਜਦ ਤੱਕ ਿਦਨ ਢੱਲ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਿਮਟ ਨਾ ਜਾਣ,
ਤਦ ਤੱਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ,
ਮੁੜ ਤੇ ਿਚਕਾਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾਂ ਜੁਆਨ ਿਹਰਨ ਵਾਂਗਰ ਬਣ
ਿਜਹੜਾ ਬਥਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਿਫਰਦਾ ਹੈ।
1 ਰਾਤ

3

ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ,
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਪਆਰੇ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ,
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।
2 ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਐਧਰ ਉੱਧਰ ਿਫਰਾਂਗੀ,
ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਪਆਰੇ ਨੂੰ
ਭਾਲਾਂਗੀ।
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।
3 ਰਾਖੇ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲੇ ,
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਪਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ?”
4 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰ ਘੀ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਿਪਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ।
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ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ਅਤੇ ਛੱਿਡਆ ਨਾ,
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਆਪਣੇ ਜਣਨੀ ਦੀ ਕੋਠਰੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲੈ ਗਈ।
5 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਕਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਿਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੀ
ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੀਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਕਸਾਓ, ਨਾ ਜਗਾਓ,
ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਭਾਵੇ!
ਵਧੂ

ਤੀਸਰਾ ਗੀਤ

6 ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਵਾਂਗ,ੂੰ
ਗੰਧਰਸ ਅਤੇ ਲੁ ਬਾਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
7 ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੱਠ ਸੂਰਮੇ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ।
8 ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ ਹਨ,
ਉਹ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਨਪੁੰਨ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
9 ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਲਬਾਨਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ।
10 ਉਸ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਚਾਂਦੀ ਦੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛਤ ਸੋਨੇ ਦਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ,
ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ,
ਬੜੇ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ।
11 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਓ ਧੀਓ, ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੋ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਵੇਖ,ੋ
ਉਸਨੇ ਉਹ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਦਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਆਨੰ ਦ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ।

ਵਰ

4

1 ਵੇਖ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੀਤਮਾ, ਤੂੰ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈ!
ਵੇਖ, ਤੂੰ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈ,
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਘੁੰਡ ਦੇ ਹੇਠ ਕਬੂਤਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ,
ਤੇਰੇ ਵਾਲ਼ ਉਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁਡ
ੰ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਗਲਆਦ ਪਰਬਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
2 ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਮੁੰਨੀਆਂ ਹੋਇਆ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਨਹਾ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ।
3 ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਲਾਲ ਡੋਰੀ ਵਰਗੇ ਹਨ,
ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ,
ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਡ ਦੇ ਹੇਠ ਅਨਾਰ ਦੇ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ।
4 ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬੁਰਜ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ-ਖ਼ਾਨੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਢਾਲਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਹਨ।
5 ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਿਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਸੋਸਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੁਗਦੇ ਹਨ।
6 ਜਦ ਤੱਕ ਿਦਨ ਢੱਲ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਿਮਟ ਨਾ ਜਾਣ,
ਮੈਂ ਗੰਧਰਸ ਦੇ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਲੁ ਬਾਨ ਦੇ ਿਟੱਲੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਵਾਂਗਾ।
7 ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੀਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈਂ,
ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ।
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ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀਏ, ਤੂੰ ਲਬਾਨਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਆ,
ਲਬਾਨਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਆ,
ਤੂੰ ਅਮਾਨਾਹ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ,
ਸਨੀਰ ਤੇ ਹਰਮੋਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ,
ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਿਨਆਂ ਤੋਂ,
ਚੀਿਤਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ।
9 ਹੇ ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀਏ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੁ ੱਟ ਿਲਆ ਹੈ,
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੁ ੱਟ ਿਲਆ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਨਾਲ!
10 ਹੇ ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀਏ, ਤੇਰਾ ਪਰ੍ੇਮ ਿਕੰਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ,
ਤੇਰਾ ਪਰ੍ੇਮ ਮਧ ਨਾਲੋਂ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅਤਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਸਾਿਰਆਂ ਮਸਾਿਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ
ਹੈ!
11 ਹੇ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀਏ, ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਹਦ ਚੋ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ਿਹਦ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲਬਾਨਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ।
12 ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਗੀਚੇ ਵਰਗੀ
ਹੈ,
ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਤਾ
ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ।
13 ਤੇਰੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉੱਤਮ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਨਾਰ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਹਨ,
ਿਜੱਥੇ ਮਿਹੰਦੀ ਤੇ ਜਟਾ-ਮਾਸੀ,
14 ਜਟਾ-ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸਰ,
ਬੇਦ-ਮੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਲੁ ਬਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ,
ਗੰਧਰਸ ਤੇ ਕੇਉੜਾ ਸਭ ਉੱਤਮ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
15 ਤੂੰ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਤਾ,
ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ
ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਹੈਂ।
ਵਧੂ
16 ਹੇ ਉੱਤਰ ਦੀਏ ਪੌਣੇ, ਜਾਗ! ਹੇ ਦੱਖਣ ਦੀਏ ਪੌਣ,ੇ ਆ,
ਮੇਰੇ ਬਾਗ਼ ਉੱਤੇ ਵਗ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲੇ।
ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਆਵੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਠੇ ਫਲ ਖਾਵੇ।

5

ਵਰ

1 ਹੇ ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀਏ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੰਧਰਸ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ,
ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਦ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਛੱਤਾ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ,
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਧ ਦੁੱਧ ਸਮੇਤ ਪੀ ਲਈ ਹੈ।
ਸਹੇਲੀਆਂ
ਸਾਥੀਓ, ਖਾਓ!
ਿਪਆਿਰਓ, ਪੀਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਓ!

ਵਧੂ

ਚੌਥਾ ਗੀਤ

2 ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਸੀ,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ,
“ਹੇ ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ, ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੀਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰੀ, ਮੇਰੀ ਿਨਰਮਲ,
ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲ!
ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਮੇਰੀਆਂ ਲਟਾਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਿਭੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।”
3 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਲਾਹ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪਾਵਾਂ?
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਿਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?
4 ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ ਨੇ ਛੇਕ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ,
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਛਲ ਿਪਆ!
5 ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂ,
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ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗੰਧਰਸ
ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲਾ ਗੰਧਰਸ
ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੋ ਿਪਆ।
6 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਲਈ ਖੋਿਲਆ
ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਜਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਪਰ ਉਹ ਲੱਭਾ ਨਾ,
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਪਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।
7 ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲੇ ,
ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ,
ਸ਼ਿਹਰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ ਲਈ।
8 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ,
ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਿਕ ਮੈ ਪਰ੍ੀਤ ਦੀ ਰੋਗਣ ਹਾਂ।
ਸਹੇਲੀਆਂ
9 ਤੇਰਾ ਬਾਲਮ ਦੂਜੇ ਬਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਕਵੇਂ ਵੱਧ ਹੈ,
ਹੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਰੂਪਵੰਤ! ਤੇਰਾ ਬਾਲਮ ਦੂਜੇ ਬਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਕਵੇਂ
ਵੱਧ ਹੈ,
ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈਂ!
ਵਧੂ
10 ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਗੋਰਾ ਤੇ ਸੁਰਖ਼ ਲਾਲ ਹੈ,
ਉਹ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ!
11 ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕਾਲੇ ਹਨ।
12 ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੁਡ
ੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ
ਹਨ।
13 ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਲਸਾਨ ਦੀਆਂ ਿਕਆਰੀਆਂ,
ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੋਸਨ ਹਨ,
ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲ ਗੰਧਰਸ ਚੋਂਦਾ ਹੈ।
14 ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਖਰਾਜ
ਜੜੇ ਹੋਣ।
ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦੀ ਬਣਤ ਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲਮ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ।
15 ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਲਬਾਨਨ ਵਰਗਾ,
ਅਤੇ ਿਦਆਰ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਤਮ ਹੈ।
16 ਉਸ ਦਾ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਿਮੱਠਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨ ਭਾਉਣਾ ਹੈ!
ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ,
ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਅਤੇ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਹੈ।

6

ਸਹੇਲੀਆਂ
1 ਹੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਰੂਪਵੰਤ, ਤੇਰਾ ਬਾਲਮ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ ਹੈ?
ਤੇਰਾ ਬਾਲਮ ਿਕੱਧਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ
ਭਾਲੀਏ?
ਵਧੂ
2 ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਲਈ,
ਆਪਣੀਆਂ ਬਲਸਾਨ ਦੀਆਂ ਿਕਆਰੀਆਂ ਵੱਲ ਿਗਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੋਸਨ
ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ।
3 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਮੇਰਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸੋਸਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਰਦਾ ਹੈ।
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ਪੰਜਵਾਂ ਗੀਤ

4 ਹੇ

ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੀਤਮਾ, ਤੂੰ ਿਤਰਸਾਹ ਨਗਰ ਵਾਂਗੂੰ ਰੂਪਵੰਤ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਂਗੂੰ ਸੋਹਣੀ,
ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਭਆਨਕ ਹੈ!
5 ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਥੋਂ ਫੇਰ ਲੈ ,
ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ!
ਤੇਰੇ ਵਾਲ਼ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਗਲਆਦ ਦੀ ਢਲਾਣ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
6 ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਨਹਾ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ।
7 ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਡ ਦੇ ਹੇਠ ਅਨਾਰ ਦੇ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ।
8 ਸੱਠ ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਰਖ਼ੈਲਾਂ
ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਣਿਗਣਤ ਹਨ।
9 ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰੀ, ਮੇਰੀ ਿਨਰਮਲ ਅਨਖੀ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਲਾਡਲੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਣਨੀ ਦੀ ਦੁਲਾਰੀ ਹੈ।
ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਆਿਖਆ,
ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਖ਼ੈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵਿਡਆਇਆ ਹੈ।
10 ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪਰ੍ਭਾਤ ਵਾਂਗੂੰ ਸ਼ੋਭਾਮਾਨ,
ਚੰਨ ਵਾਂਗੂੰ ਰੂਪਵੰਤ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂੰ ਿਨਰਮਲ ਹੈ,
ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਭਆਨਕ ਹੈ?
11 ਮੈਂ ਚਲਗੋਿਜਆਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਿਗਆ,
ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਦੀ ਦੀ ਹਿਰਆਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ,
ਨਾਲੇ ਵੇਖਾਂ ਿਕ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਅਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਿਨੱਕਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
12 ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਿਣਆ,
ਮੇਰੇ ਿਖ਼ਆਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ।
ਸਹੇਲੀਆਂ
13 ਮੁੜ, ਮੁੜ ਆ, ਹੇ ਸੂਲੰਮੀਥ,
ਮੁੜ, ਮੁੜ ਆ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕੀਏ।
ਵਧੂ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਸੂਲੰਮੀਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰੋਗ,ੇ
ਿਜਵੇਂ ਮਹਨਇਮ ਦੇ ਨਾਚ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਵਰ
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1 ਹੇ ਪਤਵੰਤ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਰੂਪਵੰਤ
ਹਨ!
ਤੇਰੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਈ
ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗਿਹਿਣਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
2 ਤੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਗੋਲ ਕਟੋਰਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਮਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ,
ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਕਣਕ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਸੋਸਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
3 ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ
ਿਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ।
4 ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਬੁਰਜ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ,
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਹਨ,
ਜੋ ਬਥ-ਰੱਬੀਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਬੁਰਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਮੁਖ ਦੰਿਮਸ਼ਕ
ਵੱਲ ਹੈ।
5 ਤੇਰਾ ਿਸਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮਲ ਵਰਗਾ ਸ਼ੋਭਾਮਾਨ ਹੈ,
ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਬੈਂਗਣੀ ਿਜਹੇ ਹਨ,
ਰਾਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਬੰਧੂਆ ਹੈ।
6 ਹੇ ਿਪਆਰੀ, ਤੂੰ ਿਕੰਨੀ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈਂ,
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ਤੂੰ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਹੈਂ!
7 ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਖਜ਼ੂਰ ਵਰਗਾ ਹੈ,
ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਗੁੱਿਛਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ।
8 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਜ਼ੂਰ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਗ
ਂ ਾ,
ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਾਗ
ਂ ਾਂ,
ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਗੁੱਿਛਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਸੇਬਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ।
9 ਤੇਰਾ ਚੂੰਮਣ ਚੰਗੀ ਮਧ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਸਿਹਜ ਨਾਲ ਬੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਧੂ
10 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਦੀ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ।
11 ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ, ਆ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ,
ਅਤੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀਏ।
12 ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ,
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਵੇਲ ਿਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਿਖੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਅਨਾਰ ਫੁੱਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ੇਮ ਿਦਆਂਗੀ।
13 ਦੂਦਾਂ ਫਲ ਸੁਗੰਧ ਿਦੰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮੱਠੇ ਫਲ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਵੀ।
ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1 ਕਾਸ਼
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ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ,
ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ ਚੁੰਘੀਆਂ!
ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣਦਾ!
2 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦੀ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮਧ,
ਆਪਣੇ ਅਨਾਰ ਦਾ ਰਸ ਿਪਲਾਉਂਦੀ।
3 ਕਾਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ!
4 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ੀਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਕਸਾਓ, ਨਾ ਜਗਾਓ
ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਭਾਵੇ?
ਛੇਵਾਂ ਗੀਤ
ਸਹੇਲੀਆਂ
5 ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ?
ਵਧੂ
ਸੇਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ,
ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ,
ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਣਨ ਦੀ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਣਆ।
6 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਵਾਂਗੂੰ ਰੱਖ,
ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਵਾਂਗੂੰ ਬੰਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ੇਮ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ,
ਈਰਖਾ ਪਤਾਲ ਵਾਂਗੂੰ ਕਠਰ ਹੈ,
ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਹਨ,
ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਹਨ।
7 ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਪਰ੍ੇਮ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
ਨਾ ਹੜਹ੍ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਿਦੰਦਾ,
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ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ।
ਵਧੂ ਦਾ ਭਰਾ
8 ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ,
ਉਸ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਭਰੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ?
9 ਜੇ ਉਹ ਕੰਧ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ
ਜੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦਆਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰਾਂਗ।ੇ
ਵਧੂ
10 ਮੈਂ ਕੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਨ,
ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ।
ਵਰ
11 ਬਆਲ-ਹਮੋਨ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਸੀ,
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਰਾਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ।
ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ ਫਲ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਿਸੱਕੇ ਿਲਆਵੇ।
12 ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ,
ਹੇ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਰਾਿਖਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸੌ ਿਮਲਣ।
13 ਤੂੰ ਜੋ ਬਗੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈਂ,
ਸਾਥੀ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਈ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ!
14 ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮ, ਛੇਤੀ ਕਰ,
ਮਸਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਿਚਕਾਰੇ ਜਾਂ ਜੁਆਨ ਿਹਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣ
ਜਾ!
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ਯਸਾਯਾਹ
ਲੇਖਕ
ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਵਆਹ ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਨਾਲ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ
(ਯਸਾਯਾਹ 7:3; 8:3)। ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਿਜਆਂ
ਅਰਥਾਤ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ, ਯੋਥਾਮ, ਆਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ (1:1) ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਵੇਂ ਅਰਥਾਤ
ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 740-680 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਰਾਜਾ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਰਾਜਾ ਯੋਥਾਮ, ਆਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਜਨਾਂ ਮੁਢਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਉਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ
ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਦੇਸ਼
ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ (ਮਸੀਹ ਦੀ) ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਹੱਸਾ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਹੈ: ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਯਸਾਯਾਹ 40:3-5), ਉਸ ਦਾ
ਕੁਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ (7:14), ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ
ਐਲਾਨ (61:1), ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ (52:13-53:12),
ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (60:2-3)। ਨਬੀ
ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੋਬਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਿਦੱਤਾ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਮੁਕਤੀ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਿਵਦਰੋਹ — 1:1-12:6
2. ਦੂਸਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ — 13:1-23:18
3. ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਬਪਤਾ — 24:1-27:13
4. ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਿਵਦਰੋਹ — 28:1-35:10
5. ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ — 36:138:22
6. ਬਾਬਲ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ — 39:1-47:15
7. ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ — 48:1-66:24
1 ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ
ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ, ਯੋਥਾਮ, ਆਹਾਜ਼ ਅਤੇ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਵੇਿਖਆ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ
ਹੇ ਅਕਾਸ਼, ਸੁਣ ਅਤੇ ਹੇ ਧਰਤੀ, ਕੰਨ ਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਿਲਆ ਪੋਿਸਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ
ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। 3 ਬਲ਼ਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
2
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ਨੂੰ , ਅਤੇ ਗਧਾ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ 4 ਹਾਏ, ਪਾਪੀ
ਕੌਮ! ਬਦੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਕੁਕਰਮੀ
ਪੁੱਤਰ! ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ
ਗਏ। 5 ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਿਵਦਰੋਹ
ਕਰਨ ਤੇ ਅੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਿਸਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਿਦਲ ਪੀਿੜਹ੍ਤ ਹੈ। 6 ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਿਸਰ ਤੱਕ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਿਸਰਫ਼ ਸੱਟ, ਚੋਟ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਬੰਨੇ ਗਏ, ਨਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਨਰਮ
ਕੀਤੇ ਗਏ। 7 ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੇ
ਪਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਉਜਾੜ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। 8 ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਅਰਥਾਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨਗਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਛੱਪਰ ਵਾਂਗੂੰ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਕਕੜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ
ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਂਗੂੰ, ਜਾਂ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਵਾਂਗੂੰ ਇਕੱਲੀ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ।
9 ਜੇ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਰਿਹੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦ।ੇ
10 ਹੇ ਸਦੂਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੂਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਹੇ
ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓ!
11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ
ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ?। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਂਿਢਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਲੇ
ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਬਲ਼ਦਾਂ ਜਾਂ ਲੇਿਲਆਂ
ਜਾਂ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
12 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੇਹਿੜਆਂ ਨੂੰ ਿਮੱਧੋ? 13 ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਿਵਅਰਥ ਚੜਹ੍ਾਵੇ
ਨਾ ਿਲਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੂਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਮੱਿਸਆ ਅਤੇ
ਸਬਤ, ਸਭਾ ਦਾ ਿਦਨ - ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੀ ਅਤੇ ਿਵਅਰਥ ਸਭਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਝੱਲ ਸਕਦਾ। 14 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਮੱਿਸਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਿਘਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਝ
ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ-ਚੁੱਕਦੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਿਗਆ ਹਾਂ! 15 ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ
ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 16 ਨਹਾਓ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦਓ। 17 ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖੋ,
ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਯਤੀਮ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੋ, ਿਵਧਵਾ
ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੋ।
18 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਿਕਰਮਚ ਵਰਗੇ ਸੁਰਖ਼ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਿਜਹੇ ਿਚੱਟੇ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਉੱਨ ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੇਦ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ। 19 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ
ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓਗੇ। 20 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨ ਅਤੇ ਿਵਦਰੋਹੀ
ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ।
ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਗਰੀ
ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਗਰੀ ਿਕਵੇਂ ਵੇਸਵਾ ਹੋ ਗਈ! ਿਜਹੜੀ
ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ ਸੀ, ਪਰ
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੂਨੀ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ! 22 ਤੇਰੀ ਚਾਂਦੀ ਖੋਟ ਬਣ ਗਈ, ਤੇਰੀ
ਮੈਅ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 23 ਤੇਰੇ ਹਾਕਮ ਿਜ਼ੱਦੀ ਅਤੇ
ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ
ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
24 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ! 25 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
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ਫੇਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੋਟ ਤਾਕੇ ਿਸੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ
ਿਮਲਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, 26 ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਨਆਂਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ,ੂੰ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਤੂੰ
ਧਰਮੀ ਸ਼ਿਹਰ, ਸਤਵੰਤੀ ਨਗਰੀ ਸਦਾਵੇਂਗੀ।
27 ਸੀਯੋਨ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮ
ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਗੇ। 28 ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ
ਨਾਸ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਤਆਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ
ਜਾਣਗੇ। 29 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਬਲੂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਿਜਨਾਂ ਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ
ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਿਣਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਤੁਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੋਵੋਗੇ। 30 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਲੂ ਤ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਸ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਕੁਮਲਾ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਗ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। 31 ਬਲਵਾਨ ਕੱਚੀ ਸਣ ਿਜਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਿਗਆੜੇ ਿਜਹਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸੜਨਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ
ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਮੀਕਾ 4:1-3
1 ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ।
2 ਆਖਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦਾ ਪਰਬਤ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਧਾਰ ਵਾਂਗੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵਗਣਗੀਆਂ। 3 ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਮਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਆਖਣਗੀਆਂ, ਆਓ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵੱਲ ਚੜਹ੍ੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਿਵਖਾਵੇ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਸੀਯੋਨ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ। 4 ਉਹ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਮਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਲ ਦੇ ਫ਼ਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬਰਿਛਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੌਮ-ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ
ਚੁੱਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਿਸੱਖਣਗੇ।
5 ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜੋ, ਆਓ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ
ਚੱਲੀਏ।
ਘਮੰਡ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਮਹੂਰਤ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲ਼
ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 7 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਚਾਂਦੀ-ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ
ਘੋਿੜਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ! 9 ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ,
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, - ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ!
10 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭੈਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ,
ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਵੜ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਕ ਜਾ! 11 ਿਕਉਂਿਕ ਆਦਮੀ
ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ
ਹੰਕਾਰ ਿਨਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਿਦਨ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉੱਚਾ
ਹੋਵੇਗਾ।
12 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਹਰੇਕ ਘਮੰਡੀ ਅਤੇ ਅਭਮਾਨੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 13 ਨਾਲੇ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਦਆਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਿਜਹੜੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲੂ ਤਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, 14 ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਿਟੱਿਬਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, 15 ਹਰੇਕ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ,
6 ਤੂੰ
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ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, 16 ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ
ਿਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 17 ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਰੂਰ ਿਨਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਿਸਰਫ਼
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, 18 ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਿਮਟ ਜਾਣਗੇ।
19 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਹਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ
ਦੇ ਭੈਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੱਟਾਨ
ਦੀਆਂ ਖੁੰਧਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜਨਗੇ।
20 ਉਸ ਿਦਨ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ , ਿਜਹੜੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਬਣਾਏ, ਚਕਚੂੰਧਰਾਂ ਅਤੇ
ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। 21 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਲ ਿਹਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭੈਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਿਦਆਂ ਛੇਕਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਢੱਗਾਂ
ਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜਨਗੇ। 22 ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਹ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਸ
ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੀ?

3
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ
1 ਹੁਣ ਵੇਖ!ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ
ਆਸਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਹਾਰਾ
ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਹਾਰਾ, 2 ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਯੋਧਾ, ਿਨਆਈਂ ਤੇ ਨਬੀ,
ਫ਼ਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, 3 ਪੰਜਾਹਾਂ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ
ਤੇ ਰਈਸ, ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਿਸਆਣਾ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਚਾਤਰ ਜਾਦੂਗਰ
ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਿਡਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ। 5 ਲੋਕ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ,
ਜੁਆਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਨੀਚ ਪਤਵੰਤੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ।
6 ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜਹ੍
ਕੇ ਆਖੇਗਾ, - ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ
ਉੱਜਿੜਆ ਹੋਇਆ ਢੇਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ
ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਚੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਨਾ
ਠਿਹਰਾਓ! 8 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤਾਂ ਠੇਡਾ ਖਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਦੀਆਂ ਤੇਜਵਾਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
9 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦੂਮ ਵਾਂਗੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, - ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ! ਉਹ
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 10 ਧਰਮੀ ਨੂੰ
ਆਖੋ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ
ਖਾਣਗੇ। 11 ਹਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਉੱਤੇ! ਉਹ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਭੋਗੇਗਾ 12 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ! ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਅਨੇ ਰ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ। ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ! ਤੇਰੇ ਆਗੂ ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਸੱਧੇ
ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਨਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੁ ੱਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ। 15 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹੋ?
13

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
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16 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਸੀਯੋਨ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਹੰਕਾਰਨਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਅਕੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾ
ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਠੁਮਕ-ਠੁਮਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ
ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 17 ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਸੀਯੋਨ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਦਾ ਿਸਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ
ਨੰ ਗੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
18 ਉਸ ਿਦਨ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਜੇਬਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਅਤੇ
ਜਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੰਦਨਹਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, 19 ਛੁਮਕੇ, ਛਣਕੰਗਣ, ਘੁੰਡ,
20 ਚੌਂਕ, ਕੰਗਣ, ਪਟਕੇ, ਅਤਰਦਾਨੀਆਂ, ਚੌਂਕੀਆਂ, 21 ਅਤੇ
ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਨੱਥਾਂ, 22 ਰਾਖਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਚੱਦਰਾਂ, ਦੁਪੱਟੇ ਅਤੇ ਖੀਸੇ,
23 ਆਰਸੀਆਂ, ਮਲਮਲ, ਸਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ, ਇਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ
ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
24 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿੜਆਂਧ ਹੋਵੇਗੀ,
ਪਟਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਸੀ, ਮੀਢੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਗੰਜ, ਚੋਲੀ ਦੇ ਥਾਂ ਟਾਟ ਦੀ
ਪੇਟੀ, ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਥਾਂ ਦਾਗ ਹੋਣਗੇ। 25 ਤੇਰੇ ਪੁਰਖ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣਗੇ। 26 ਿਸਯੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਿਵਰਲਾਪ ਤੇ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੁ ੱਟ-ਪੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ
ਬੈਠੇਗੀ।
1

4

ਉਸ ਿਦਨ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਫੜਹ੍ਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਪਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਅਣ
ਿਵਆਹੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦੂਰ ਕਰ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਿਵੱਖ

2 ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ ਦਾ ਫਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ
3 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਅਖਵਾਏਗਾ
ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ
ਗਏ। 4 ਇਹ ਤਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਪਰ੍ਭੂ ਿਨਆਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਭਸਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੀਯੋਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੈਲ ਧੋ ਸੁੱਟੇਗਾ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਵੇਗਾ।
5 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਠਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲਦੀ
ਅੱਗ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਮਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੋਵੇਗੀ। 6 ਉਹ ਿਦਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਛਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹਨੇ ਰੀ ਅਤੇ ਝੜੀ
ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਓਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਡਪ ਹੋਵੇਗਾ।

5

ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਇੱਕ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਤਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ, - ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰੀ
ਬਾਗ਼ ਇੱਕ ਫਲਦਾਰ ਿਟੱਬੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 2 ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਿਡਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਬਾਂ ਲਾਈਆਂ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਉਸਾਿਰਆ, ਨਾਲੇ ਦਾਖਰਸ ਲਈ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੌਦ ਪੁੱਿਟਆ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਡੀਿਕਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ।
3 ਹੁਣ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਮੇਰਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ। 4 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਲਈ
ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਮੈਂ
ਉਡੀਿਕਆ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਿਕਉਂ ਜੰਗਲੀ
ਅੰਗੂਰ ਲੱਗ?ੇ
5 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਨਾਲ
ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾੜ ਹਟਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਤਾੜੀ
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ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਦਆਂਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਾਂਿਗਆ ਨਾ
ਗੋਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਉੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦਆਂਗਾ, ਭਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਵਰਾਉਣ।
7 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ
ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਿਕਆ, ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਖੂਨ ਵੇਿਖਆ! ਧਰਮ ਦੀ ਆਸ
ਲਈ, ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ।

ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ
ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਨਾਲ ਘਰ ਜੋੜਦੇ, ਅਤੇ ਪੈਲੀ
ਨਾਲ ਪੈਲੀ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵੱਸ!ੋ 9 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਿਦਆਂ
ਆਿਖਆ ਹੈ, - ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ
ਚੰਗੇ ਘਰ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਸ ਏਕੜ ਅੰਗੂਰ ਦੀ
ਵਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਣ, ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦਸਾਂ ਟੋਿਪਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੋਪਾ ਅੰਨ
ਿਮਲੇਗਾ। 11 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਬੈਠਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੌੜਨ, ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਠਿਹਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਧ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ! 12 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਿਵੱਚ ਬਰਬਤ
ਤੇ ਿਸਤਾਰ, ਡੱਫ਼, ਬੰਸਰੀ ਅਤੇ ਮਧ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
13 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਪਤਵੰਤ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਧਾਰਣ
ਲੋਕ ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ਦੇ ਹਨ। 14 ਇਸ ਲਈ ਪਤਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਲਾਲਸਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੇਅੰਤ ਅੱਿਡਆ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਅਨੰ ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 15 ਲੋਕ
ਿਨਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 16 ਪਰ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 17 ਤਦ ਲੇਲੇ, ਜਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਜੂਹ ਿਵੱਚ
ਚਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤਕਿੜਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜ ਸਥਾਨ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰਗਾਹਾਂ
ਲਈ ਿਮਲਣਗੇ।
18 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਰੱਿਸਆਂ ਨਾਲ
ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਦੀਆਂ ਰੱਿਸਆਂ ਨਾਲ! 19 ਿਜਹੜੇ
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ
ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ! ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੇ ੜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਜਾਣੀਏ! 20 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ
ਭਿਲਆਈ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਆਖਦੇ ਹਨ! ਿਜਹੜੇ ਹਨੇ ਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ
ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇ ਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ! ਿਜਹੜੇ ਕੌੜੇ ਨੂੰ ਿਮੱਠੇ ਦੇ ਥਾਂ,
ਅਤੇ ਿਮੱਠੇ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਦੇ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ! 21 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ! 22 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮਧ ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਸੂਰਮੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਹਨ! 23 ਿਜਹੜੇ
ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ
ਦਾ ਧਰਮ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ! 24 ਇਸ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ
ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ ਲੰਬ ਿਵੱਚ ਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਸਿੜਆਂਧ ਵਾਂਗੂੰ ਸੜਹ੍ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਲੀਆਂ ਧੂੜ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਪੁਰਖ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ। 25 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਿਠਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਤਾਂ ਪਰਬਤ ਕੰਬ ਗਏ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਕੂੜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ,
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
8
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26 ਉਹ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਝੰਡਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸੀਟੀ ਵਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ
ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 27 ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਥੱਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ
ਠੇਡਾ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਂਘਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਦਾ
ਕਮਰਬੰਦ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।
28 ਉਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਿਤੱਖੇ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਣੁੱਖ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ
ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਸੁੰਬ ਚਕਮਕ ਿਜਹੇ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਵਾਵਰੋਲੇ
ਿਜਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 29 ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਹਾੜਨਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਉਹ
ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਦਹਾੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਫੜਹ੍ਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 30 ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ
ਗਰਜ ਵਾਂਗੂੰ ਗੱਜਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ ਵੱਲ ਤੱਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਨੇ ਰਾ
ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨੇ ਰਾ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

6

ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ
1 ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ
ਨਾਲ ਭਵਨ ਭਰ ਿਗਆ। 2 ਉਹ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਸਰਾਫ਼ੀਮ ਖਲੋਤੇ ਸਨ।
ਹਰੇਕ ਦੇ ਛੇ-ਛੇ ਖੰਭ ਸਨ, ਉਹ ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦੇ
ਸਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਢੱਕਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਸਨ।
3 ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ-ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ, - “ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਦੇ
ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।” 4 ਅਤੇ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਤੋਂ ਸਰਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਿਹੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਵਨ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ
ਿਗਆ। 5 ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ!
ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਧੀਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ!
6 ਤਦ ਸਰਾਫ਼ੀਮ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਿਚਮਟੇ ਨਾਲ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। 7 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ, ਵੇਖ ਇਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਢੱਿਕਆ ਿਗਆ ਹੈ।
8 ਫੇਰ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਿਕਸਨੂੰ ਭੇਜਾਂ
ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ
ਭੇਜੋ। 9 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖ, - ਤੁਸੀਂ
ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪਰ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਰ ਬੁੱਝੋ ਨਾ, 10 ਇਸ
ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਟਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੇ ਕਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਨਾਲ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। 11 ਤਦ ਮੈਂ
ਪੁੱਿਛਆ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵਰਾਨ ਅਤੇ ਬੇ-ਅਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਘਰ ਬੇ-ਚਰਾਗ ਨਾ ਹੋ
ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਹੀ ਉਜੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। 12 ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਥਾਨ ਸੁਨਸਾਨ
ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। 13 ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਰਹੇ,
ਉਹ ਮੁੜ ਭਸਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਚੀਲ ਜਾਂ ਬਲੂ ਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਦ ਉਹ
ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਟੁੰਡ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਵੰਸ਼ ਉਹ ਦਾ ਟੁੰਡ ਹੈ।

7
ਰਾਜਾ ਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼
1 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਯੋਥਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਆਹਾਜ਼ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਦਾ
ਰਾਜੇ ਰਸੀਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਮਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ
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ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਨ,
ਪਰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। 2 ਜਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
ਿਗਆ ਿਕ ਅਰਾਮ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਰਾਜ ਨਾਲ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ
ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਦਲ ਅਿਜਹਾ ਕੰਬ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ
ਜੰਗਲੀ ਦਰੱਖਤ ਪੌਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 3 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਆਰ ਯਾਸ਼ੂਬ ਉੱਪਰਲੇ
ਤਲਾਬ ਦੇ ਸੂਏ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਿਮਲੋ
4 ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਚੁੱਪ ਰਿਹ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰ! ਇਨਾਂ
ਚੁਆਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸੁਲਗਦੇ ਟੁੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਰਸੀਨ ਦੇ ਬਲਦੇ ੋਧ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਿਦਲ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਵੇ,
5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, 6 ਆਓ,
ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲਈਏ ਅਤੇ
ਟਾਬਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣਾਈਏ। 7 ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਰਾਮ ਦਾ ਿਸਰ ਦੰਿਮਸ਼ਕ
ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦਾ ਿਸਰ ਰਸੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਂਹਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਿਜਹਾ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਕੌਮ ਹੀ
ਨਾ ਰਹੇਗੀ। 9 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਿਸਰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਦਾ ਿਸਰ ਰਮਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋਗੇ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੋਗ।ੇ
ਇੰਮਾਨੂਏਲ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, 11 ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਡੂੰਿਘਆਈ ਿਵੱਚ
ਭਾਵੇਂ ਉਤਾਹਾਂ ਉਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਮੰਗ, 12 ਪਰ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਵਾਂਗਾ। 13 ਤਦ
ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਸੁਣ। ਭਲਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਚਲ ਿਦਓਗੇ? 14 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਮਾਨੂਏਲ ਰੱਖੇਗੀ। 15 ਉਹ
ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦਣਾ ਅਤੇ
ਨੇ ਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ। 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਉਹ
ਮੁੰਡਾ ਬਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦਣਾ ਅਤੇ ਨੇ ਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਭੂਮੀ ਛੱਡੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। 17 ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹੇ
ਿਦਨ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਿਜਹੇ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਦਨ।
18 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਮੱਖੀ ਲਈ
ਿਜਹੜੀ ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਧੂਮੱਖੀ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸੀਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। 19 ਫੇਰ
ਉਹ ਸਭ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਲੂ ਵਾਦੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਤੇੜਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਿਡਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ
ਜਾਣਗੀਆਂ।
20 ਉਸ ਿਦਨ ਪਰ੍ਭੂ ਉਸ ਉਸਤਰੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰੋਂ
ਭਾੜੇ ਤੇ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ, ਿਸਰ ਅਤੇ
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਮੁੰਨ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾੜਹ੍ੀ ਵੀ ਮੁੰਨ ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਤਦ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵੱਛੀ ਤੇ ਦੋ ਭੇਡਾਂ
ਪਾਲੇਗਾ 22 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਹੀਂ
ਖਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ ਉਹ
ਦਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
23 ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ,
ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਅਤੇ
ਕੰਿਡਆਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 24 ਤੀਰਾਂ ਅਤੇ ਧਣੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉੱਥੇ
ਆਉਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਕੰਿਡਆਂ ਤੇ ਕੰਿਡਆਿਲਆਂ ਨਾਲ
10 ਫੇਰ
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ਭਿਰਆ ਹੋਵੇਗਾ 25 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਟੱਬੇ ਿਜਹੜੇ ਕਹੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੰਿਡਆਂ ਤੇ ਕੰਿਡਆਿਲਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓਗੇ
ਪਰ ਉਹ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਚਾਰਗਾਹ ਹੋਣਗੇ।

8
ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ: ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਖ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਆਮ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖ, “ਮਹੇਰ-ਸ਼ਲਾਲ-ਹਾਸ਼-ਬਜ਼ ਦੇ ਲਈ”
2 ਸੋ ਮੈਂ ਊਿਰੱਯਾਹ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਯਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ। 3 ਤਦ ਮੈਂ ਨਬੀਆ
ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹੇਰਸ਼ਲਾਲ-ਹਾਸ਼-ਬਜ਼ ਰੱਖ, 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ
“ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ” ਜਾਂ “ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ” ਕਿਹਣਾ ਿਸੱਖੇ, ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਲ
ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਲੁ ੱਟ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁਕਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।
1

ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਉਣਾ

5 ਯਹੋਵਾਹ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ: 6 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਸ ਪਰਜਾ

ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਆਹ ਦੇ ਹੌਲੀ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਰਸੀਨ ਅਤੇ ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। 7 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ
ਪਰ੍ਭੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਤੇਜ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜਹ੍ਾਵੇਗਾ,
ਅਰਥਾਤ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਿਢਆਂ ਦੇ
ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਗੇਗਾ। 8 ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹ ਹੜਹ੍
ਬਣ ਕੇ ਵਗੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇ ਇੰਮਾਨੂਏਲ, ਉਹ
ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ!
9 ਹੇ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋ ਕੋ! ਿਮਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤੇ
ਜਾਓਗੇ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੇਸ ਿਦਓ, ਕੰਨ ਲਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਰਾਂ
ਕੱਸੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਰਾਂ ਕੱਸੋ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ! 10 ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰੋ
ਪਰ ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਪਰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਾ
ਰਹੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਹ੍
ਕੇ, ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ
ਕੀਤਾ 12 ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਜਾ ਸਾਿਜਸ਼ ਆਖੇ, ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਿਜਸ਼ ਨਾ ਆਖਣਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਭੈਅ ਖਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭੈਅ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਬ।ੋ 13 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਬੋ।
14 ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਲਈ ਠਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫਾਹੀ ਅਤੇ ਫੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਬਹੁਤੇ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਠੇਡੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਡੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਫੰਦੇ ਿਵੱਚ ਫਸਣਗੇ ਅਤੇ ਫੜਹ੍ੇ ਜਾਣਗੇ।
11

ਮਿਰਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਾਖੀ-ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ 17 ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਠਿਹਰਾਂਗਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁ ਕਾ ਿਲਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂਗਾ। 18 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜੋ
ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਹਨ। 19 ਜਦ
ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਿਕ ਆਓ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਿਲਆਂ ਜਾਂ ਿਜੰਨ
ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਿਜਹੜੇ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਅਤੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ - ਭਲਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣ? ਕੀ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
16
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ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ! ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ
ਆਖਣ ਤਾਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁ ਨਾ ਫਟੇਗੀ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਖੱਜਲ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਗੇ ਅਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਉੱਤੇ ਿਖਝਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰਨਗੇ। 22 ਤਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ
ਤੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖ!ੋ ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਹਨੇ ਰਾ, ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਧੁੰਦ ਿਵਖਾਈ
ਦੇਵੇਗੀ! ਅਤੇ ਉਹ ਗੂੜਹ੍ੇ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
21

9
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ
ਪਰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੋਰ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ
ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਪਰਤਾਪਵਾਨ
ਕਰੇਗਾ।
2 ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਚਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ
ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਯੇ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕੀ। 3 ਤੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ
ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡਣ
ਉੱਤੇ ਸੂਰਮੇ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰੇ ਜੂਲੇ
ਨੂੰ , ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਸੋਟੀ ਨੂੰ , ਤੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ।
5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਲੜਹ੍ਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਹੂ
ਲੁ ਹਾਣ ਕੱਪੜੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਲਣ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। 6 ਸਾਡੇ ਲਈ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਿਮਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਿਗਆ,
ਰਾਜ ਉਹ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸੱਿਦਆ
ਜਾਵੇਗਾ, “ਅਚਰਜ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਨਾਦੀ
ਿਪਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ।” 7 ਉਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਅਤੇ
ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ
ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੀ
ਰੱਖੇਗਾ। ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਣਖ ਇਹ ਕਰੇਗੀ।
1

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ
ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਭੇਿਜਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। 9 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਾਣਨਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਗਰੂਰ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੇ ਹੰਕਾਰ
ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, 10 ਇੱਟਾਂ ਿਡੱਗ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੜਹ੍ਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ
ਨਾਲ ਘਰ ਉਸਾਰਾਂਗ,ੇ ਗੁੱਲਰ ਤਾਂ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਥਾਂ ਿਦਆਰ ਪਾਵਾਂਗ।ੇ 11 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਰਸੀਨ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ
ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰੇਗਾ।
12 ਅਰਾਮੀ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਪੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਦਾ
ੋਧ ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ।
13 ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੀ, ਨਾ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ। 14 ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰ ਅਤੇ ਪੂਛ, ਖਜ਼ੂਰ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਅਤੇ ਕਾਨਾ ਇੱਕੋ ਿਦਨ
ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, 15 ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤ, ਉਹ ਿਸਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਬੀ
ਿਜਹੜਾ ਝੂਠ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਛ ਹੈ। 16 ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਆਗੂ
ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਿਨਗਲੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 17 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਯਤੀਮਾਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ
8 ਪਰ੍ਭੂ
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ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੇਧਰਮੀ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਮੂੰਹ ਮੂਰਖਤਾਈ
ਬਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ, ਸਗੋਂ
ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
18 ਬੁਿਰਆਈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਅਤੇ
ਕੰਿਡਆਲੇ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ
ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੂੜਹ੍ੇ ਬੱਦਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਤਾਹਾਂ ਚੜਹ੍ਦੀ ਹੈ। 19 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੇਸ ਸੜ
ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਲਣ ਿਜਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। 20 ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਰਿਹੰਦਾ
ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੱਲੋਂ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵੇਗਾ, 21 ਮਨੱਸ਼ਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਲ ਕੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਦਾ ੋਧ
ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1

10

ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬੁਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਲਖਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਿਲਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ!
2 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ
ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਭਈ ਿਵਧਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁ ੱਟ ਹੋਣ, ਅਤੇ
ਉਹ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ! 3 ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਦਨ ਕੀ ਕਰੋਗ,ੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਬਰਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੱਠਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ-ਧਨ ਿਕੱਥੇ ਛੱਡੋਗੇ?
4 ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਵੱਿਢਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਿਡੱਗ ਪੈਣ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਦਾ ੋਧ
ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ੋਧ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ - ਮੇਰੇ ੋਧ ਦੇ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ! ਉਹ ਲਾਠੀ
ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਹੈ। 6 ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਕੁਧਰਮੀ ਕੌਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ
ਭੜਿਕਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਿਵਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਿਦਆਂਗਾ, ਭਈ ਉਹ ਲੁ ੱਟ ਲੁ ੱਟੇ
ਅਤੇ ਮਾਲ ਚੁਰਾਵੇ, ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਿਚੱਕੜ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਧੇ।
7 ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਅਿਜਹਾ ਸੋਚਦਾ
ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। 8 ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਿਜਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ? 9 ਕੀ ਕਲਨ, ਕਰਕਮੀਸ਼ ਵਰਗਾ
ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹਮਾਥ, ਅਰਪਾਦ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੰਿਮਸ਼ਕ
ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ? 10 ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਿਚਆ, ਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਨ, 11 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਲਾ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ?
12 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਪਰ੍ਭੂ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਮੰਡੀ ਿਦਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ। 13 ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮਾਲ-ਧਨ ਨੂੰ ਲੁ ੱਿਟਆ, ਅਤੇ
ਸੂਰਮੇ ਵਾਂਗੂੰ ਮੈਂ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ
ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ! 14 ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ-ਧਨ ਨੂੰ ਐਂਵੇਂ ਲੱਭ ਿਲਆ
ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ
ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਿਲਆ, ਅਤੇ
ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਖੰਭ ਿਹਲਾਇਆ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਖੋਿਲਆ, ਨਾ ਚੀਂ-ਚੀਂ ਕੀਤੀ।
15 ਭਲਾ, ਕੁਹਾੜਾ ਆਪਣੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਕੜੇ? ਕੀ
ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਿਖੱਚਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਗਰੂਰ ਕਰੇ? ਕੀ ਡੰਡਾ ਆਪਣੇ
5 ਹਾਏ
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ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਹਲਾਵੇ, ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਿਜਹੜਾ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ! 16 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹ ਦੇ ਿਰਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ
ਸੂਰਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਰਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਘੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਤੇਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾੜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾੜ ਬਲੇਗੀ। 17 ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਜੋਤ ਅੱਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਲੰਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। 18 ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਲਦਾਰ ਭੂਮੀ ਦੇ
ਪਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਗੀ
ਜਾਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 19 ਉਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਐਨੀ
ਥੋੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਖ ਸਕੇਗਾ।
ਬਚੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ
ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ
ਦਾ ਫੇਰ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ। 21 ਇੱਕ ਬਕੀਆ
ਅਰਥਾਤ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਬਕੀਆ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ।
22 ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇ, ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ। ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ
ਧਰਮ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ
ਕਰੇਗਾ।
20

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਜਦ ਉਹ ਡੰਡੇ
ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ
ਚੁੱਕਣ। 25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ੋਧ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਓਰੇਬ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ
ਿਮਦਯਾਨ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ
ਚੁੱਕੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੀ ਲਾਠੀ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 27 ਅਤੇ
ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਮੋਿਢਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਜੂਲਾ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੂਲਾ
ਚਰਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ।
24 ਇਸ

ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਉਹ ਅੱਯਾਥ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਿਮਗਰੋਨ ਨਗਰ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਿਮਕਮਾਸ਼ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ! 29 ਉਹ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਗਬਾ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਿਟਕਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਾਹ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਿਗਬਆਹ ਿਪੰਡ
ਨੱਠ ਤੁਿਰਆ! 30 ਹੇ ਗੱਲੀਮ ਦੀ ਧੀਏ, ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਿਚੱਲਾ! ਹੇ
ਲੈਸ਼ਾਹ, ਿਧਆਨ ਦੇ! ਹੇ ਅਨਾਥੋਥ, ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ! 31 ਮਦਮੇਨਾਹ
ਨਗਰ ਭੱਜ ਤੁਿਰਆ, ਗੋਬੀਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਨਾਹ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।
32 ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਨਬ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਣਗੇ, ਉਹ ਸੀਯੋਨ
ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਟੱਬੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਗੇ!
33 ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਭਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗੇਗਾ, ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉੱਚੇ
ਹਨ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 34 ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੇ
ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਤੇਜਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਸ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ l
28

11

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ
1 ਯੱਸੀ ਦੇ ਟੁੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲੇ ਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਜੜਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਿਹਣੀ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰੇਗਾ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਲਾਹ
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ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾ
ਆਤਮਾ। 3 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭੈਅ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮਗਨ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ
ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ
ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। 4 ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। 5 ਧਰਮ
ਉਹ ਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਪਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਹ ਦੇ ਲੱਕ
ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। 6 ਬਿਘਆੜ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੀਤਾ
ਮੇਮਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਵੱਛਾ, ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ
ਰਿਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਿਫਰੇਗਾ। 7 ਗਾਂ ਤੇ
ਿਰੱਛਣੀ ਚਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਬੱਬਰ
ਸ਼ੇਰ ਬਲ਼ਦ ਵਾਂਗੂੰ ਘਾਹ ਖਾਵੇਗਾ। 8 ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਬੱਚਾ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ
ਉੱਤੇ ਖੇਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਧੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾਗ
ਦੀ ਵਰਮੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। 9 ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਕੋਈ
ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਗਆਨ
ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ
ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯੱਸੀ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ
ਲਈ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ, - ਉਹ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਭਾਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਅਰਾਮ ਸਥਾਨ ਪਰਤਾਪਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੋਂ, ਿਮਸਰ ਤੋਂ, ਪਥਰੋਸ ਤੋਂ, ਕੂਸ਼ ਤੋਂ, ਏਲਾਮ ਤੋਂ,
ਿਸ਼ਨਾਰ ਤੋਂ, ਹਮਾਥ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ
ਛੁਡਾਵੇਗਾ। 12 ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਿਖੱਲਿਰਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੋਿਨਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ
ਕਰੇਗਾ। 13 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਖੁਣਸ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਯਹੂਦਾਹ ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਨਾ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ। 14 ਪਰ
ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਸਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਰਆ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲੂ ਵਗਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਸੱਤ ਨਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ
ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਣਗੇ। 16 ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਇੱਕ
ਅਿਜਹੀ ਸੜਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਆਏ ਸਨ।
10

12
ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਗੀਤ

1 ਉਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ,

ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ੋਧ ਟਲ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 2 ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸ
ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। 3 ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ
ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰੋਗ।ੇ 4 ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ
ਹੈ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ
ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਜਾਵੇ। 6 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ
ਵਾਸਣੇ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਹੈ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਿਜਸ ਨੂੰ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ, - 2 ਨੰ ਗੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ
ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੋ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੋ! ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਤਵੰਤਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜਨ! 3 ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ,
ਆਪਣੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਿਜੱਤ ਤੇ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। 4 ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੌਲ਼ੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ,ੋ ਿਜਵੇਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਦੀ, ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਯੁੱਧ ਲਈ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ! 5 ਉਹ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ,
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕਿਹਰ
ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ! 6 ਤੁਸੀਂ
ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆਵੇਗਾ। 7 ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੱਥ
ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਦਲ ਡਰ ਨਾਲ ਢੱਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ।
8 ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ, ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਲੈ ਣਗੇ,
ਉਹ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਾਂਗੂੰ ਪੀੜ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ
ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। 9 ਵੇਖ,ੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ, ਿਨਰਦਈ, ਕਿਹਰ ਅਤੇ ਤੇਜ ੋਧ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕਰੇ। 10 ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤਾਰਾਗਣ ਆਪਣਾ
ਚਾਨਣ ਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਿਦਆਂ ਸਾਰ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। 11 ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਬੇਰਿਹਮਾਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦਆਂਗਾ। 12 ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਦਨ
ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਓਫੀਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।
13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ
ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਹਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਭੁੱਲੀ ਿਹਰਨੀ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਸ ਦਾ ਪਾਲੀ ਨਹੀਂ,
ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੱਜੇਗਾ। 15 ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਿਵੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਫਿੜਹ੍ਆ ਜਾਵੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗੇਗਾ। 16 ਉਨਾਂ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁ ੱਟੇ
ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬੇਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
17 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਾਦੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰ ਿਰਹਾ
ਹਾਂ, ਿਜਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। 18 ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਣੁੱਖ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵੰਨਣਗੇ, ਉਹ ਿਢੱਡ ਦੇ ਫਲ
ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ
ਖਾਣਗੀਆਂ। 19 ਬਾਬਲ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ
ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਿਜਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 20 ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਾ
ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਅਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ
ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਅਯਾਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ
ਿਬਠਾਉਣਗੇ। 21 ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ
ਘਰ ਿਗੱਦੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਉੱਥੇ ਵੱਸਣਗੇ, ਅਤੇ
ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੇ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣਗੇ। 22 ਿਬੱਜੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ
ਿਗੱਦੜ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼
ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇ ੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਿਦਨ ਲੰਮੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ।
1

14
ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੜਨਾ
ਯਾਕੂਬ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਫੇਰ
ਚੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਵਸਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਪਰੇ
1 ਯਹੋਵਾਹ
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ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ
ਜਾਣਗੇ। 2 ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਕਰ ਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਤਨ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਤਕਲੀਫ਼
ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਔਖੀ ਟਿਹਲ ਤੋਂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਟਿਹਲ ਕਰਾਈ
ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇਵੇ, 4 ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ
ਬੋਲੀ ਮਾਰੀਂ ਅਤੇ ਆਖੀਂ - ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਕਵੇਂ ਮੁੱਕ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਸੁਨਿਹਰਾ ਸਥਾਨ ਿਕਵੇਂ ਨਖੁੱਟ ਿਗਆ! 5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ
ਲਾਠੀ, ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਆੱਸਾ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ, 6 ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ੋਧ ਨਾਲ
ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। 7 ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਚੈਨ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ
ਹਨ। 8 ਸਰੂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਿਦਆਰ
ਵੀ, - ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਿਡੱਿਗਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ। 9 ਹੇਠ ਪਤਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਹੱਲ ਿਪਆ ਹੈ, ਿਕ ਤੇਰੇ ਆਉਣ
ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ , ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਤੋਂ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 10 ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ
ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਨਰਬਲ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈਂ! ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ! 11 ਤੇਰੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤੇ
ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਬਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਲਾਹੀ ਗਈ, ਕੀੜੇ ਤੇਰੇ
ਹੇਠ ਿਵਛਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਕਰਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਓੜਹ੍ਨਾ ਹਨ।
12 ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ, ਹੇ ਿਦਨ ਦੇ ਤਾਰੇ*, ਫਜ਼ਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ! ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਵੱਿਢਆ ਿਗਆ, ਹੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਢਾਉਣ
ਵਾਲੇ! 13 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍
ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਿਵੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ। 14 ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾਂਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਿਜਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ! 15 ਪਰ ਤੂੰ ਪਤਾਲ ਤੱਕ,
ਸਗੋਂ ਟੋਏ ਦੀ ਡੁੰਿਘਆਈ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲਾਿਹਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। 16 ਤੇਰੇ
ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਲਾ,
ਇਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ
ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ? 17 ਿਜਸ ਨੇ ਜਗਤ ਉਜਾੜ ਿਜਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਢਾਹ ਸੁੱਟੇ? ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਨਾ ਜਾਣ
ਿਦੱਤਾ? 18 ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ, ਹਾਂ, ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ
ਲੇਟਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧ ਿਵੱਚ। 19 ਪਰ ਤੂੰ ਿਘਣਾਉਣੀ
ਟਿਹਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ, ਤੂੰ ਵੱਿਢਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਿਵੰਨੇ ਗਏ, ਿਜਹੜੇ ਟੋਏ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹੇ ਗਏ, ਉਸ
ਲੋਥ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜੀ ਿਮੱਧੀ ਗਈ ਹੋਵ।ੇ 20 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਫ਼ਨ ਦਫ਼ਨ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਲੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ! ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ
ਪੁਕਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ।
3

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ-ਪੋਤਰੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 23 ਮੈਂ
22 ਸੈਨਾਂ

*
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ਉਹ ਨੂੰ ਕੰਡੈਲੇ ਦੀ ਮੀਰਾਸ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਢਾਬਾਂ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਹੂੰਝ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਿਕ ਿਨਸੰਗ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਠਾਿਣਆ, ਿਤਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਿਤਵੇਂ ਉਹ
ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, 25 ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪੀਹ ਸੁੱਟਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲਤਾੜਾਂਗਾ, ਉਹ ਦਾ ਜੂਲਾ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੋਂ ਲਿਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਤੋਂ ਹਟ
ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਇਹ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਿਮੱਥੀ
ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੱਥ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। 27 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਠਾਣ ਿਲਆ ਹੈ, ਸੋ ਕੌਣ ਰੱਦ
ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਕੌਣ ਉਹ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ?
24

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ
ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੋਇਆ,
29 ਹੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਨੰ ਦ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਭੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾਗ ਦੀ ਜੜਹ੍ੋਂ
ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ
ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਤਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ
ਚੈਨ ਨਾਲ ਲੇਟਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜਹ੍ ਕਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦਆਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। 31 ਹੇ ਫਾਟਕ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ! ਹੇ
ਸ਼ਿਹਰ, ਦੁਹਾਈ ਦੇ! ਹੇ ਫ਼ਿਲਸਤ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਪਘਲ ਜਾ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧੂੰਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਢੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ।
32 ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਜਾ ਦੇ ਦੁਿਖਆਰੇ
ਪਨਾਹ ਲੈਣਗੇ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੋਆਬ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ l ਮੋਆਬ ਦਾ ਆਰ ਨਗਰ ਇੱਕ
ਹੀ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਿਵਰਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਮੋਆਬ ਦਾ ਕੀਰ
ਨਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਿਵਰਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
2 ਦੀਬੋਨ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ,
ਰੋਣ ਲਈ ਉਤਾਹਾਂ ਿਗਆ, ਨਬੋ ਅਤੇ ਮੇਦਬਾ ਉੱਤੇ ਮੋਆਬ ਧਾਹਾਂ
ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਿਸਰ ਰੋਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਦੀ ਦਾੜਹ੍ੀ ਮੁੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੱਪੜ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ,
ਕੋਿਠਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
4 ਹਸ਼ਬੋਨ ਅਤੇ ਅਲਾਲੇ ਹ ਨਗਰ ਿਚੱਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹਸ ਨਗਰ
ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਆਬ ਦੇ
ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਚੀਕ-ਿਚਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੋਆਬ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਸੋਆਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਗਲਥ-ਸ਼ਲੀਸ਼ੀਯਾਹ ਤੱਕ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੂ ਹੀਥ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਤਾਂ ਹੋਰੋਨਇਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਰਲਾਪ
ਕਰਦੇ ਹਨ। 6 ਿਨਮਰੀਮ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਘਾਹ ਮੁਰਝਾ
ਿਗਆ, ਹਰਾ ਘਾਹ ਮੁੱਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਿਰਆਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 7 ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ-ਧਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜੋੜ-ਜੋੜ ਕੇ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
8 ਿਚੱਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੋਆਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜ ਉੱਿਠਆ ਹੈ, ਉਹ
ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਅਗਲਇਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਵਰਲਾਪ ਬਏਰ-ਏਲੀਮ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। 9 ਦੀਮੋਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲਹੂ ਹੀ ਲਹੂ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਂ
ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਮੋਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਮੋਆਬ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬਕੀਏ ਉੱਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ।
1 ਮੋਆਬ
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ਮੋਆਬ ਦੀ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਿਥਤੀ
ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲਈ ਸੇਲਾ ਨਗਰ ਦੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਸੀਯੋਨ ਦੀ
ਧੀ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਲੇਲੇ ਘੱਲੋ। 2 ਿਜਵੇਂ ਅਵਾਰਾ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ
ਹੋਏ ਬੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅਰਨਨ ਦੇ ਪੱਤਣਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਆਬ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 3 ਸਲਾਹ ਿਦਓ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ! ਆਪਣਾ
ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾ, ਕੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ
ਲੁ ਕਾ, ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਹ੍ਾ। 4 ਮੇਰੇ ਕੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ
ਿਟਕਾ ਲੈ, ਮੋਆਬ ਲਈ ਲੁ ਟੇਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਓਟ ਹੋ। ਜਦ
ਜ਼ਾਲਮ ਮੁੱਕ ਿਗਆ, ਤਦ ਬਰਬਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਮੱਧਣ ਵਾਲੇ
ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਮਟ ਗਏ, 5 ਤਦ ਇੱਕ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦਯਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ
ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ
ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਫੁਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।
6 ਅਸੀਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੁਿਣਆ, ਿਕ ਉਹ ਅੱਤ ਹੰਕਾਰੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘਮੰਡ, ਉਹ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਖੜਪਣ
ਿਵਖੇ ਵੀ, - ਪਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 7 ਇਸ ਲਈ
ਮੋਆਬ, ਮੋਆਬ ਲਈ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਕੀਰਹਰਾਸਥ ਕਸਬੇ ਦੀ ਸੌਗੀ ਦੀਆਂ ਿਪੰਨੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੌਂਕੇ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ
ਰੋਵੋਗ।ੇ
8 ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ, ਿਸਬਮਾਹ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ
ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਭੰਨ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਯਾਜ਼ੇਰ ਿਪੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਿਖੱਲਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੋਂ
ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। 9 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਜ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਬਮਾਹ
ਦੀ ਵੇਲ ਲਈ ਰੋਵਾਂਗਾ। ਹੇ ਹਸ਼ਬੋਨ ਅਤੇ ਅਲਾਲੇਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਿਭਉਂ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਨੰ ਦ ਿਢੱਲਾ ਪੈ ਿਗਆ, 10 ਅਨੰ ਦ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਫਲਦਾਰ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ
ਜੈਕਾਰੇ ਨਾ ਲਲਕਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਲਤਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੌਦਾਂ ਿਵੱਚ ਰਸ
ਨਹੀਂ ਲਤਾੜੇਗਾ, ਮੈਂ ਲਤਾੜੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ।
11 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਆਬ ਲਈ ਬਰਬਤ ਵਾਂਗੂੰ ਿਵਰਲਾਪ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਕੀਰ-ਹਰਸ ਲਈ ਵੀ।
12 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਮੋਆਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਉਹ
ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
13 ਇਹ ਬਚਨ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਵਖੇ ਭੂਤ ਕਾਲ
ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ, 14 ਪਰ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਤੰਨਾਂ
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੋਆਬ ਦਾ ਪਰਤਾਪ, ਉਹ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸਮੇਤ ਤੁੱਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ
ਥੋੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਿਲੱਸੇ ਹੋਣਗੇ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ l ਵੇਖੋ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਜਿੜਆ ਹੋਇਆ ਖੰਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
2 ਅਰੋਏਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਤਆਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਜੜਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਵੇਗਾ।
3 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਿਵੱਚੋਂ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਨਗਰ, ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚੋਂ ਰਾਜ, ਅਤੇ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ
ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
4 ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਘਟਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮੋਟਾ ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, 5 ਅਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਢਾ ਆਪਣੀ ਖੜਹ੍ੀ ਫ਼ਸਲ ਇਕੱਠੀ
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਿਸੱਟੇ ਤੋੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ
ਰਫ਼ਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਿਸਲਾ ਚੁਗਦਾ ਹੋਵੇ। 6 ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
1 ਦੰਿਮਸ਼ਕ
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ਕੁਝ ਲੱਗ ਲਬੇੜ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਹਲੂ ਣੇ ਨਾਲ, ਦੋਿਤੰਨ ਦਾਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਟਿਹਣੇ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ, ਚਾਰ-ਪੰਜ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਦੇ
ਬਾਹਰਲੇ ਟਿਹਿਣਆਂ ਉੱਤੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ।
7 ਉਸ ਿਦਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ
ਵੇਖਣਗੀਆਂ। 8 ਉਹ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉੱਤੇ
ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਿਕਰਤ ਵੱਲ, ਨਾ
ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਸੂਰਜ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ। 9 ਉਸ
ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟੀਸੀ ਦੇ ਛੱਡੇ
ਹੋਏ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਛੱਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਿਵਰਾਨ ਹੋਣਗੇ।
10 ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਤਕੜੀ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ
ਸੋਹਣੇ ਬੂਟੇ ਲਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬ,ੇਂ 11 ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਲਾਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰੇਂ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ
ਤੋਂ ਕਲੀਆਂ ਫੁਟਵਾ ਲਵੇਂ, ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਸੋਗ ਅਤੇ ਡਾਢੀ ਪੀੜ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਹਾਰ
ਹਾਏ! ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਜ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਲਿਹਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਗੱਜਦੇ ਹਨ! ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ! ਉਹ ਹੜਹ੍ਾਂ
ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਵਾਂਗੂੰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 13 ਉੱਮਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ
ਵਾਂਗੂੰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੂਰ-ਦੂਰ ਨੱਠ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ
ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਪੌਣ ਅੱਗੋਂ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੀ ਧੂੜ ਝੱਖੜ-ਝੋਲੇ
ਅੱਗੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਵੇਖੋ ਖੌਫ਼ ਹੈ! ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਉਹ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, - ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ,
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁ ੱਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ।
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ਹਾਏ! ਭੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਦੇਸ, ਿਜਹੜਾ ਕੂਸ਼ ਅਰਥਾਤ
ਇਥੋਿਪਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ, 2 ਿਜਹੜਾ ਰਾਹ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ
ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ
ਆਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਦੂਤੋ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਿਜਹ ਦੇ
ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਭੈਅ ਦੂਰ-ਦੂਰ
ਤੱਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਿਜਹੜੀ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਲਤਾੜਨ
ਵਾਲੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਪਾੜਦੀਆਂ ਹਨ।
3 ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਓ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਓ,
ਜਦ ਝੰਡਾ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੇਖ!ੋ ਜਦ ਤੁਰੀ
ਫੂਕੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ!ੋ 4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਧੁੱਪ
ਿਵੱਚ ਤੇਜ ਗਰਮੀ, ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਬੱਦਲ
ਦੀ ਤਰਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਝਾਕਾਂਗਾ, 5 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਜਦ ਕਲੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਕੇ
ਅੰਗੂਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਿਖੱਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ,
6 ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਗਰਮੀ ਕੱਟਣਗੇ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀ
ਕੱਟਣਗੇ।
7 ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਲੰ ਮੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਭੈਅ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ
ਿਜਹੜੀ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਲਤਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਨਦੀਆਂ ਪਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ,
1
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ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ
ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
1 ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ l ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਡਦੇ ਬੱਦਲ
ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉਹ ਦੇ
ਹਜ਼ੂਰ ਕੰਬ ਉੱਠਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦਾ ਿਦਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੱਲ਼
ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰੇਰਾਂਗਾ, ਉਹ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੜਨਗੇ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜ
ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। 3 ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ
ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਤ-ਿਮੱਤਾਂ ਅਤੇ
ਿਦਓ-ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। 4 ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਦਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ
ਿਵੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ,
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
5 ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ
ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 6 ਨਿਹਰਾਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਿਮਸਰ ਦੇ
ਨਾਲੇ ਘੱਟਦੇ-ਘੱਟਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਨਾ ਤੇ ਿਪਲਛੀ ਗਲ਼ ਜਾਣਗੇ।
7 ਨੀਲ ਦਿਰਆ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਿਵਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ
ਕੁਝ ਨੀਲ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਿਜਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਡ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। 8 ਮਾਛੀ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ
ਿਜਹੜੇ ਨੀਲ ਿਵੱਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ਼ ਿਵਛਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। 9 ਮਹੀਨ
ਕਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਅਤੇ ਿਚੱਟੇ ਸੂਤ ਦੇ ਬੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਆਸ
ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਦੇਸ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਭੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ।
11 ਸੋਆਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਿਨਰੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹਨ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਿਸਆਣੇ
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਖੱਚਰਪੁਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਿਸਆਿਣਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਦੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਅੰਸ ਹਾਂ? 12 ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਿਸਆਣੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ
ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਲਈ ਕੀ
ਠਾਿਣਆ ਹੈ। 13 ਸੋਆਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ, ਨਫ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਆਗੂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਿਮਸਰ
ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੇਢੀ ਰੂਹ ਰਲਾ
ਿਦੱਤੀ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਡਗਮਗਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਪਣੀ ਕੈ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 15 ਫੇਰ ਿਮਸਰ
ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਸਰ ਜਾਂ ਪੂਛ, ਖਜ਼ੂਰ ਦੀ
ਟਿਹਣੀ ਜਾਂ ਕਾਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਿਮਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ
ਉਸ ਿਦਨ ਿਮਸਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਹਲਾਉਣ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੰਬਣਗੇ। 17 ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਦੇਸ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡਰੇਗਾ।
18 ਉਸ ਿਦਨ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਸ਼ਿਹਰ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਕਨਾਨ
ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ “ਨਾਸ ਨਗਰ” ਅਖਵਾਏਗਾ।
19 ਉਸ ਿਦਨ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ।
20 ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਤਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਉ, ਇੱਕ
ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। 21 ਯਹੋਵਾਹ
16

ਯਸਾਯਾਹ 21:8

ਿਮਸਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਿਮਸਰੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਣਗੇ ਅਤੇ
ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। 22 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ,
ਉਹੋ ਨਾਲੇ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾਲੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ
ਮੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਕਰੇਗਾ।
23 ਉਸ ਿਦਨ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ
ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ।
24 ਉਸ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲ ਿਮਸਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨਾਲ ਤੀਜਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਰਕਤ। 25 ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਮਸਰ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਮੇਰੀ ਿਮਰਾਸ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।

20
ਨੰ ਗੇ ਨਬੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਿਜਸ ਸਾਲ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਰਗੋਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸਦਾ
ਸੈਨਾਪਤੀ ਤਰਤਾਨ ਅਸ਼ਦੋਦ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੜਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ। 2 ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਜਾ, ਤੱਪੜ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਉੱਤੋਂ
ਉਤਾਰ ਸੁੱਟ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਲਾਹ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਨੰ ਗਾ ਹੋ ਕੇ, ਨੰ ਗੀ ਪੈਰੀਂ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ।
3 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਯਸਾਯਾਹ ਿਤੰਨ ਸਾਲ
ਸਰੀਰੋਂ ਨੰ ਗਾ ਅਤੇ ਨੰ ਗੀ ਪੈਰੀਂ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭਾ ਹੋਵੇ 4 ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਮਸਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ
ਭਾਵੇਂ ਜੁਆਨ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢ,ੇ ਨੰ ਗੇ ਸਰੀਰ, ਨੰ ਗੇ ਪੈਰੀਂ ਅਤੇ ਨੰ ਗੇ ਿਚੱਤੜ
ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਮਸਰੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ। 5 ਤਦ ਉਹ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰ, ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘਮੰਡ
ਕਰਦੇ ਸਨ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। 6 ਉਸ ਿਦਨ
ਇਸ ਪਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਜਦ ਸਾਡੀ
ਆਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੱਜੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਈਏ! ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਿਕਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ?
1

21

ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
1 ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ, - ਿਜਵੇਂ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ
ਵਾਵਰੋਲੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਉਜਾੜ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੇ
ਦੇਸ ਤੋਂ ਚਿਲਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2 ਕਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ
ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ, - ਛਲੀਆ ਛਲਦਾ, ਲੁ ਟੇਰਾ ਲੁ ੱਟਦਾ! ਹੇ
ਏਲਾਮ, ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ! ਹੇ ਮਾਦਈ, ਘੇਰ ਲੈ! ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਹੂੰਗਣਾ ਮੁਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 3 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੈ, ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ਹੈ,
ਮੈਂ ਅਿਜਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ
ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 4 ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਧੜਕਦਾ
ਹੈ, ਕੰਬਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਿਬਆ, ਿਜਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਂਬਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 5 ਉਹ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਦਰੀਆਂ ਿਵਛਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਹਾਕਮੋ,
ਉੱਠ! ਢਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲੋ!। 6 ਿਕਉਂਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਜਾ,
ਰਾਖ਼ਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹ ਦੱਸੇ। 7 ਜਦ ਉਹ ਅਸਵਾਰ,
ਘੋੜ ਚਿੜਹ੍ਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਗਿਧਆਂ ਦੇ ਅਸਵਾਰ, ਊਠਾਂ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਵੇਖ,ੇ
ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰੇ! 8 ਉਹ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ,
ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਪਿਹਰੇ ਦੇ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ
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ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਿਟਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ। 9 ਅਤੇ
ਵੇਖ!ੋ ਅਸਵਾਰ, ਘੋੜ ਚਿੜਹ੍ਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ! ਉਹ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਡੱਗ ਿਪਆ, ਬਾਬਲ ਿਡੱਗ ਿਪਆ! ਉਹ ਦੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਭੂੰਜੇ ਭੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
10 ਹੇ ਮੇਰੇ ਗਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੜ ਦੇ ਅੰਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਮਾਹ/ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੰਦੇਸ਼
11 ਦੂਮਾਹ* ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ l ਸੇਈਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ
ਹੈ, ਹੇ ਰਾਖੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ? ਹੇ ਰਾਖੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਕੀ ਖ਼ਬਰ
ਹੈ? 12 ਰਾਖੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ।
ਅਰਬ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੰਦੇਸ਼

13 ਅਰਬ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਗੰਮ ਵਾਕ, - ਹੇ ਦਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਿਲਓ,
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਰਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਟਕਦੇ ਹੋ। 14 ਹੇ ਤੇਮਾ ਦੇਸ ਦੇ

ਵਾਸੀਓ, ਿਤਹਾਏ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਲਆਓ, ਭਗੌੜੇ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਿਮਲੋ, 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਧੂਹੀ ਹੋਈ
ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਝੁਕਾਈ ਹੋਈ ਧਣੁੱਖ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਘਮਸਾਣ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭੱਜੇ
ਹਨ।
16 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਕੇਦਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਤਾਪ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
17 ਕੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਕੀਆ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੀ ਰਿਹ
ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ
ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ।

22
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਦਰਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਿਵਖੇ* ਅਗੰਮ ਵਾਕ l ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ
ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਿਠਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ ਹੋ? 2 ਹੇ
ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰੌਲ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ! ਹੇ ਅਨੰ ਦਮਈ ਨਗਰ! ਤੇਰੇ
ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਨਾ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ!
3 ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜਹ੍ੇ ਗਏ,
ਿਜੰਨੇ ਲੱਭ ਪਏ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ
ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। 4 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ
ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ
ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ।
5 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਹੈ, ਦਰਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਰੌਲ਼ੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜਨ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਦਾ
ਿਦਨ, ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਢੱਠਣਾ ਅਤੇ ਰੌਲ਼ਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ! 6 ਏਲਾਮ
ਨੇ ਰਥਾਂ, ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜ ਚਿੜਹ੍ਆਂ ਨਾਲ ਤਰਕਸ਼ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕੀਰ ਨੇ ਢਾਲ਼ ਨੰ ਗੀ ਕੀਤੀ। 7 ਤੇਰੀਆਂ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ
ਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੋੜ ਚਿੜਹ੍ਆਂ ਨੇ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। 8 ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪੜਦਾ ਲਾਹ
ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ।
ਉਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ
9 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 10 ਤੁਸੀਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ† ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। 11 ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੌਦ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆਂ ਤੋਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ।
12 ਉਸ ਿਦਨ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ, ਸੋਗ
ਕਰਨ, ਿਸਰ ਮੁਨਾਉਣ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ,
13 ਪਰ ਵੇਖ,ੋ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ, ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ
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ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਧ
ਪੀਤੀ ਗਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ - ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਪੀਵੀਏ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। 14 ਤਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਦੀ ਦਾ
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਬਨਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਕੋਲ
ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਨਾ ਕੋਲ ਜਾ, ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ,
16 ਐਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਐਥੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਐਥੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਹੈ! ਉਿਚਆਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰ
ਪੁੱਟਦਾ, ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਟਕਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ! 17 ਵੇਖ, ਹੇ ਸੂਰਮੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਹ੍ੇਗਾ ਅਤੇ ਵਗਾਹ ਕੇ
ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ! 18 ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੁਮਾ-ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਿਖੱਦੋ ਵਾਂਗੂੰ ਖੁੱਲੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਥ
ਪਏ ਰਿਹਣਗੇ, ਹੇ ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਹੈਂ! 19 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। 20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਨਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ 21 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੋਗਾ ਉਸ ਤੇ
ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪੇਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਮਰ ਕੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਦਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਮੋਢੇ
ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਖੋਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦ
ਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਾ ਸਕੇਗਾ।
23 ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੀਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਪੱਕੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਠਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜਵਾਨ ਿਸੰਘਾਸਣ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ
ਅਰਥਾਤ ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ ਕਟੋਿਰਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਗਾਗਰਾਂ ਤੱਕ। 25 ਉਸ ਿਦਨ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ
ਕੀਲਾ ਿਜਹੜਾ ਪੱਕੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਠਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਖੜ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਡੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਝ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ
ਹੈ।
15 ਸੈਨਾਂ
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ਸੂਰ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਸੂਰ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ, - ਹੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬੇਿੜਓ,
ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੋ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਜਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ
ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਂਘਾ, ਿਕੱਤੀਮ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਪਰਗਟ ਹੋਈ। 2 ਹੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ
ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ।
3 ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਸ਼ਹੋਰ ਦਾ ਅੰਨ, ਅਤੇ ਨੀਲ ਨਦੀ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ
ਹੋਇਆ। 4 ਹੇ ਸੀਦੋਨ, ਲਾਜ ਖਾਹ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ , ਅਰਥਾਤ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਾ
ਮੈਂ ਜਣੀ, ਨਾ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਿਲਆ, ਨਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਿਸਆ।
5 ਜਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉੱਤੇ
ਤੜਫ਼ਣਗੇ। 6 ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਵੱਲ ਦੀ ਲੰਘੋ, ਹੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਧਾਹਾਂ
ਮਾਰੋ! 7 ਭਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰ ਦਮਈ ਨਗਰ ਹੈ, ਿਜਹ ਦਾ ਅਰੰਭ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ, ਿਜਹ ਦੇ ਪੈਰ ਉਹ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਵੱਸਣ
ਲਈ ਲੈ ਗਏ ਸਨ? 8 ਸੂਰ ਿਜਹੜਾ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ
ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਾਕਮ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਠਾਿਣਆ
ਹੈ? 9 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਠਾਿਣਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰੇ।
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ਨੀਲ ਦਿਰਆ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਹੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ
ਧੀਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ! 11 ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ
ਪਸਾਿਰਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਿਹਲਾਇਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਨਾਨ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। 12 ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸੀਦੋਨ ਦੀ ਦੁਿਖਆਰੀਏ ਕੁਆਰੀਏ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਦੇ
ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਉੱਠ ਿਕੱਤੀਮ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾ! ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
13 ਵੇਖ,ੋ ਕਸਦੀਆਂ* ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ! ਇਹ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਬੁਰਜ ਖੜਹ੍ੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਮਿਹਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 14 ਹੇ
ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਬੇਿੜਓ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੋ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੜਹ੍ ਬਰਬਾਦ
ਹੋ ਿਗਆ। 15 ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਵਾਂਗ,ੂੰ ਸੂਰ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਿਵਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ
ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸੂਰ ਲਈ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਗੀਤ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, 16 ਹੇ ਿਵਸਰੀ
ਹੋਈ ਵੇਸਵਾ, ਬਰਬਤ ਲੈ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਫਰ! ਰਸੀਲੇ ਸੁਰ ਚੁੱਕ,
ਬਹੁਤੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ। 17 ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸੂਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ
ਨਾਲ ਵੇਸਵਾਵਤੀ ਕਰੇਗੀ। 18 ਉਹ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਸਾਂਭੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੱਸਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ
ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਬਸਤਰ ਪਾਉਣ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ
ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੀ ਪਰਤ ਿਵਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਖਲਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। 2 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਲੋਕ ਿਤਵੇਂ ਜਾਜਕ,
ਿਜਵੇਂ ਦਾਸ ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਿਜਵੇਂ ਦਾਸੀ ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਦੀ ਮਾਲਕਣ,
ਿਜਵੇਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਤਵੇਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਿਜਵੇਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਿਤਵੇਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਬਆਜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਤਵੇਂ ਿਬਆਜ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਧਰਤੀ ਸੁੰਨੀ ਹੀ ਸੁੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਲੁ ੱਟੀ-ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ।
4 ਧਰਤੀ ਸੋਗ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਿਢੱਲਾ ਪੈ
ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। 5 ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਹੇਠ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ
ਸੁੱਿਟਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਪਕ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਭੰਨ ਿਦੱਤਾ। 6 ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ
ਸਰਾਪ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ,
ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਭਸਮ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਕੀ
ਹਨ। 7 ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਸੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਲ ਕੁਮਲਾ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼
ਿਦਲ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ। 8 ਡੱਫ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਨੰ ਦ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਮੁੱਕ ਿਗਆ, ਬਰਬਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
9 ਉਹ ਮਧ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 10 ਗੜਬੜੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਤੋਿੜਆ
ਿਗਆ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਲੰਘਣੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 11 ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਮਧ
ਲਈ ਰੌਲ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅਨੰ ਦ ਹਨੇ ਰ ਹੋ ਿਗਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਟ
ਗਈ ਹੈ। 12 ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਰਿਹ ਗਈ, ਫਾਟਕ ਟੁੱਿਟਆਭੱਿਜਆ ਿਪਆ ਹੈ। 13 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਹਲੂ ਣਾ, ਿਜਵੇਂ ਅੰਗੂਰ ਤੋੜਨ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਰਿਹੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਚੁਗਣਾ।
14 ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣਗੇ,
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਲਲਕਾਰਨਗੇ। 15 ਇਸ
ਲਈ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ
1 ਵੇਖੋ,

*
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ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰੋ। 16 ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, “ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ!।” ਪਰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਲੱਸਾ ਪੈ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਿਲੱਸਾ ਪੈ
ਿਗਆ! ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ! ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ! ਹਾਂ, ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ
ਕੀਤੀ!
17 ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਖੌਫ਼, ਭੋਹਰਾ ਤੇ ਫੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਨ!
18 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਖੌਫ਼ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਤੋਂ ਭੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਭੋਹਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਭੋਹਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫੰਦੇ ਿਵੱਚ
ਫਸੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਿਹੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। 19 ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ
ਗਈ, ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਾਟ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਿਹਲਾਈ ਗਈ। 20 ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਂਗੂੰ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ
ਛੱਪਰ ਵਾਂਗੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਠੇਗੀ।
21 ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਸੈਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਵੇਗਾ। 22 ਿਜਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਭੋਹਰੇ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 23 ਤਦ
ਚੰਦ ਘਬਰਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਲਾਜ ਖਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਡਆਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ,
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ
ਦੀਆਂ ਹਨ! 2 ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਨਗਰ
ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਲ ਹੁਣ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ
ਿਰਹਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਫੇਰ ਉਸਾਿਰਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਇਸ ਲਈ
ਬਲਵੰਤ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਗਰ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। 4 ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲਈ ਗੜਹ੍ ਹੋਇਆ, ਕੰਗਾਲ ਲਈ
ਉਹ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਵੀ ਗੜਹ੍, ਵਾਛੜ ਤੋਂ ਪਨਾਹ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸਾਯਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਡਰਾਉਿਣਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਾਛੜ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ। 5 ਸੁੱਕੇ
ਥਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ,
ਿਜਵੇਂ ਗਰਮੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਸਾਯੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਭਜਨ
ਧੀਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾਵਤ
ਇਸੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਮੋਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਧਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ,
ਗੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਮੋਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਛਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਧਾਂ ਦੀ
ਦਾਵਤ। 7 ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਉਸ ਪੜਦੇ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ
ਪੜਦੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਕੱਜਣ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। 8 ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ
ਲਈ ਿਨਗਲ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ
ਪੂੰਝ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
9 ਉਸ ਿਦਨ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ - ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ
ਮਨਾਈਏ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਕਰੀਏ।
6

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰੇਗਾ,
ਮੋਆਬ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਮੱਿਧਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੜੀ
10
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ਰੂੜੀ ਦੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ, 11 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਮਾਰੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੈਰਾਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੈਰਨ ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ , ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸਮੇਤ ਨੀਵਾਂ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। 12 ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ,
ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸਗੋਂ ਖ਼ਾਕ ਤੱਕ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

26
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਦੇਵੇਗਾ
1 ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,
- ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਠਿਹਰਾਇਆ। 2 ਫਾਟਕ ਖੋਲੋ! ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਧਰਮੀ ਕੌਮ ਿਜਹੜੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਵੇ।
3 ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਉਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। 4 ਸਦਾ ਤੱਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਨਾਤਨ ਚੱਟਾਨ
ਹੈ। 5 ਉਹ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ , ਉੱਚੇ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਹੇਠਾਂ
ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ
ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਕ ਤੱਕ ਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 6 ਉਹ
ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਿਮੱਿਧਆ
ਜਾਵੇਗਾ।
7 ਧਰਮੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਿਸੱਧਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਪ ਿਸੱਧਾ ਹੈਂ ਧਰਮੀ
ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। 8 ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ, ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ
ਿਦਲ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਹੈ। 9 ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਣ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ,
ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਧਰਮ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ।
10 ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ
ਿਸੱਖੇਗਾ, ਿਸਿਧਆਈ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੁਿਰਆਈ ਹੀ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
11 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਜਾ ਲਈ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ
ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ, ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੇ! 12 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਠਿਹਰਾਵੇਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ
ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। 13 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ
ਪਰ੍ਭੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ
ਆਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। 14 ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਜੀਉਣਗੇ, ਿਜਨਾਂ ਦੀ
ਆਤਮਾ ਿਨੱਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਠਣਗੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਯਾਦ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤੀ। 15 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਵਧਾਇਆ, ਤੂੰ ਜਲਾਲ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ
ਫੈਲਾਇਆ।
16 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਿਕਆ, ਜਦ ਤੇਰਾ
ਦਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਲੱਗ।ੇ 17 ਿਜਵੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਜਦ ਉਹ ਜਣਨ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਿਵੱਚ ਤੜਫ਼ਦੀ ਅਤੇ ਿਚੱਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੀ! 18 ਅਸੀਂ ਗਰਭੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ
ਤੜਫ਼ੇ, ਪਰ ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਹੀ ਜਣੀ! ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਬਚਾਓ ਦਾ
ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
19 ਤੇਰੇ ਮੁਰਦੇ ਜੀਉਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ਥਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਹੇ ਖ਼ਾਕ
ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਜਾਗੋ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਤੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ
ਤੇਲ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੜ, ਆਪਣੇ
ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਲੈ, ਜਦ
ਤੱਕ ਕਿਹਰ ਟਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। 21 ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ
20
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ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵ।ੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ
ਪਰਗਟ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢੱਕੇਗੀ।
1 ਉਸ

27

ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਿਤੱਖੀ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਤਕੜੀ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਿਲਵਯਾਥਾਨ ਨੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਿਲਵਯਾਥਾਨ
ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਸੱਪ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਘਾਤ ਕਰੇਗਾ।
2 ਉਸ ਿਦਨ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਫਲਦਾਰ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼, ਲਈ ਿਮੱਠਾ
ਗੀਤ ਗਾਇਓ! 3 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦਾ ਰਾਖ਼ਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਹਰ ਦਮ
ਿਸੰਜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਉਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਰੇ, ਮੈਂ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਉਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। 4 ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦ!ੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਾੜ ਸੁੱਟਦਾ। 5 ਜਾਂ ਉਹ
ਮੇਰੀ ਓਟ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੜਹ੍ਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ, ਹਾਂ,
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ। 6 ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਯਾਕੂਬ
ਜੜਹ੍ ਫੜਹ੍ੇਗਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਫੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਲ
ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।
7 ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰਾਂ ਵੱਢੇ ਗਏ,
ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੱਢੇ ਗਏ? 8 ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਿਢਆ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਗਣ-ਿਗਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ
ਹਵਾ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇ ਰੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ। 9 ਇਸ
ਲਈ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ
ਨਾ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨਾ ਸੂਰਜ ਥੰਮਹ੍ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣਗੇ। 10 ਗੜਹ੍
ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਿਡਆ ਹੋਇਆ ਿਨਵਾਸ,
ਉਜਾੜ ਵਾਂਗੂੰ ਿਤਆਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, - ਉੱਥੇ ਵੱਛਾ ਚਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ
ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਜਦ ਉਹ
ਦੇ ਟਿਹਣੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧਹੀਣ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇਗਾ।
12 ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਿਰਆ ਦੇ ਵਹਾ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਝਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ।
13 ਉਸ ਿਦਨ ਵੱਡੀ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ
ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ।

28
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਹਾਏ
1 ਹਾਏ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਮੁਕਟ ਉੱਤੇ!

ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਕੁਮਲਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ, ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ
ਬੇਹੋਸ਼ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਲਦਾਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ! 2 ਵੇਖ,ੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥੀ ਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਗਿੜਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ
ਵਾਂਗ,ੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਹੜਹ੍ ਪੈਂਿਦਆਂ ਡਾਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਹਨੇ ਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਟਕ ਦੇਵੇਗਾ।
3 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਮੱਿਧਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਫੁੱਲ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਫਲਦਾਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹਾੜਹ੍ੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਪੱਕੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਲਵੇ ਅਤੇ ਿਨਗਲ ਜਾਵੇ।
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5 ਉਸ ਿਦਨ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ
ਲਈ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਮੁਕਟ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, 6 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰੂਹ,
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਲ
ਹੋਵੇਗਾ।

ਯਸਾਯਾਹ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਮਤਵਾਲੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਨਬੀ
ਇਹ ਵੀ ਮਧ ਨਾਲ ਝੂਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ
ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, - ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਝੂਲਦੇ ਿਫਰਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਮਧ ਨਾਲ ਮਸਤਾਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਨਆਂ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ! 8 ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਟੇ ਨਾਲ
ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ!
9 ਉਹ ਿਕਸਨੂੰ ਿਗਆਨ ਿਸਖਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਕਸਨੂੰ ਪਰਚਾਰ ਦੀ
ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਿਗਆ,
ਜਾਂ ਿਜਹੜੇ ਦੁੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ? 10 ਿਬਧ ਤੇ ਿਬਧ, ਿਬਧ
ਤੇ ਿਬਧ, ਸੂਤਰ ਤੇ ਸੂਤਰ, ਸੂਤਰ ਤੇ ਸੂਤਰ, ਥੋੜਹ੍ਾ ਐਥੇ, ਥੋੜਹ੍ਾ ਉੱਥੇ!
11 ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਰਜਾ
ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ, 12 ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਅਰਾਮ ਹੈ, ਹੁੱਸੇ
ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਚੈਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ
ਨਾ ਚਾਿਹਆ। 13 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਬਧ ਤੇ ਿਬਧ, ਿਬਧ ਤੇ ਿਬਧ, ਸੂਤਰ ਤੇ ਸੂਤਰ, ਸੂਤਰ ਤੇ
ਸੂਤਰ, ਥੋੜਹ੍ਾ ਐਥੇ, ਥੋੜਹ੍ਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਿਪਛਾਹਾਂ
ਿਡੱਗ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਸ ਕੇ ਫੜਹ੍ੇ ਜਾਣ।
7

ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ
ਲਈ, ਹੇ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ,ੋ
ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਹੈ, 15 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ
ਪਤਾਲ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਹੜਹ੍ ਆ ਝੁੱਲੇਗਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਨਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾਇਆ ਹੈ,
16 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਪਰਿਖਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਖੂੰਜੇ
ਦਾ ਪੱਥਰ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਧਰਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।* 17 ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੂਤਰ,
ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਹਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਗੜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਨਾਹ ਨੂੰ ਹੂੰਝ
ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੜਹ੍ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਨੂੰ ਰੋੜਹ੍ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 18 ਤਦ
ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਮ ਟੁਟ
ੱ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਤਾਲ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਹੜਹ੍ ਆ
ਝੁੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਜਾਓਗੇ। 19 ਜਦ ਕਦੀ ਹੜਹ੍ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਹ੍ੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਿਦਨੇ ਰਾਤੀਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਅਤੇ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਿਨਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ! 20 ਪਲੰਘ ਲੰਮੇ
ਪੈਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਓੜਹ੍ਨਾ ਓੜਹ੍ਨ ਲਈ ਤੰਗ ਹੈ।
21 ਿਜਵੇਂ ਫਰਾਸੀਮ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਗਬਓਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਪਵਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ੋਧ ਿਵਖਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ,
ਆਪਣਾ ਅਚਰਜ਼ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ, ਆਪਣਾ ਅਨਖਾ
ਕਾਰਜ ਕਰੇ। 22 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੱਠੇ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।
14 ਇਸ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਲਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਿਧਆਨ ਲਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਬਚਨ ਸੁਣ।ੋ 24 ਕੀ ਹਾਲੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ, ਅਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ
23 ਕੰਨ

*
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ਹੈ? 25 ਜਦ ਉਹ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਿਲਆ, ਕੀ ਉਹ ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਿਖਲਾਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਟਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ? ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ
ਿਸਆੜਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜੌਂਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਮਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ
ਬੰਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? 26 ਉਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਨੂੰ ਠੀਕਠੀਕ ਿਸਖਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
27 ਸੌਂਫ ਤਾਂ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਜੀਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੇ
ਦਾ ਪਹੀਆ ਫੇਰੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੌਂਫ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ
ਕੁੱਟੀਦਾ ਹੈ। 28 ਰੋਟੀ ਦਾ ਅੰਨ ਤਾਂ ਦਰੜੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ
ਗਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਦਾ ਪਹੀਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੜ ਨਹੀਂ
ਸੁੱਟਦਾ। 29 ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਸਲਾਹ ਿਵੱਚ ਅਚਰਜ਼ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ!

29
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਹਾਏ
1 ਹਾਏ ਅਰੀਏਲ* ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਉੱਤੇ! ਉਸ ਨਗਰ
ਉੱਤੇ ਿਜੱਥੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ! ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਲ ਜੋੜੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ
ਪਰਬ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਮਨਾਓ। 2 ਮੈਂ ਅਰੀਏਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਸੋਗ
ਤੇ ਿਸਆਪਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਛਾਉਣੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦਮਦਮਾ
ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਾਂਗਾ। 4 ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਡੁੰਿਘਆਈ ਤੋਂ ਬੋਲੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੋਲ
ਖ਼ਾਕ ਦੇ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰ੍ੇਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਖ਼ਾਕ ਿਵੱਚੋਂ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰੇਗਾ।
5 ਪਰ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਦਲ ਬਰੀਕ ਘੱਟੇ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ
ਦਾ ਦਲ ਉੱਡਦੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਝੱਟਪੱਟ, ਇੱਕਦਮ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਗੱਜ ਨਾਲ, ਭੁਚਾਲ
ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰ, ਵਾਵਰੋਲੇ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਵੇਗਾ। 7 ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਦਲ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਰੀਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 8 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ
ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਤਹਾਇਆ ਸੁਫ਼ਨਾ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਪੀ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਜਾਗਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ
ਉਹ ਹੁੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਜੀ ਿਤਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ
ਹੀ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੀਯੋਨ
ਪਰਬਤ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋ! ਮੌਜਾਂ ਲੁ ੱਟੋ ਅਤੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ! ਉਹ
ਮਤਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਮਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ! 10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੂੜਹ੍ੀ ਨੀਂਦ ਦੀ
ਰੂਹ ਵਹਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਨਬੀ ਰੂਪੀ
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਦਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਕੱਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 11 ਸਾਰਾ ਦਰਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ
ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਿਕਸੇ ਪੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਨੂੰ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਦੇਣ ਿਕ ਇਹ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ੋ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਪੜਹ੍ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਫੇਰ ਉਹ ਪੁਸਤਕ
ਿਕਸੇ ਅਣਪੜਹ੍ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ੋ ਤਾਂ, ਪਰ
ਉਹ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਪੜਹ੍ ਹਾਂ।
13 ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਲੋ ਕ ਮੇਰੇ ਨੇ ੜੇ
ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭੈਅ ਉਹਨਾਂ
ਲਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਰਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
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14 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ,

ਅਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਜੂਬਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਤਿਰਆਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਲੁ ਕਾਈ
ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਆਸ
ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ
ਲੁ ਕਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ? 16 ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਕੀ ਘੁਿਮਆਰ ਿਮੱਟੀ
ਵਰਗਾ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਿਵਖੇ ਆਖੇ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਘੜਤ ਆਪਣੇ
ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਿਵਖੇ ਆਖੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ?
17 ਕੀ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੀ ਿਚਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਲਬਾਨਨ ਫਲਦਾਰ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਖੇਤ ਜੰਗਲ ਿਜਹਾ
ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਉਸ ਿਦਨ ਬੋਲੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣਨਗੇ, ਅਤੇ ਅੰਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਵੇਖਣਗੀਆਂ, 19 ਮਸਕੀਨ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ
ਕੰਗਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਣਗੇ,
20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਿਮਟ ਜਾਣਗੇ, ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ,
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਬਦੀ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਿਮਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, 21 ਿਜਹੜੇ
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਭਾ
ਿਵੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਾਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ
ਕੇ ਮੋੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
22 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ,
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵਖੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੀਲਾ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। 23 ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਵੰਸ਼ ਨੂੰ , ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣਗੇ, ਤਦ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ
ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ
ਮੰਨਣਗੇ। 24 ਮਨ ਦੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਉਣਗੇ।
15

30
ਿਮਸਰ ਨਾਲ ਿਵਅਰਥ ਦਾ ਨੇ ਮ
ਹਾਏ ਿਵਦਰੋਹੀ ਬਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ! ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ
ਯੋਜਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਿਜਹੜੇ ਨੇ ਮ ਬੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ,
2 ਿਜਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਓਟ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਸਾਯੇ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ। 3 ਇਸ ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਓਟ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਯੇ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਸੋਆਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਾਨੇ ਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ,
5 ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ,
ਲਾਜ ਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਨਾ ਲਾਭ ਲਈ, ਪਰ ਲਾਜ
ਅਤੇ ਿਨੰ ਿਦਆ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ!
6 ਦੱਖਣੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ, - ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਿਜੱਥੋਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ, ਨਾਗ ਅਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੁਆਨ ਗਿਧਆਂ ਦੀ ਿਪੱਠ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ,
ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਕੁਹਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ , ਉਸ ਕੌਮ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀ
ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ! 7 ਿਮਸਰੀ ਿਵਅਰਥ
ਅਤੇ ਫੋਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ “ਰਹਬਿਜਹੜੀ ਬੈਠੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ” ਸੱਿਦਆ ਹੈ!
1

ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਹੁਣ ਜਾ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਖ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਿਲਖ, ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਦਰਜ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਿਮਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਸਾਖੀ
8
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ਹੋਵੇ। 9 ਇਹ ਤਾਂ ਿਵਦਰੋਹੀ ਪਰਜਾ, ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਾਲਕ ਹਨ, ਬਾਲਕ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, 10 ਿਜਹੜੇ
ਦਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਣ ਨਾ ਵੇਖ!ੋ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਿਮੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੋ, ਛਲ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਦੱਸੋ! 11 ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟੋ, ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਿਫਰ ਜਾਓ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਹਟਾ ਿਦਓ! 12 ਇਸ
ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹੱਠ ਉੱਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਢਾਸਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, 13 ਇਸ ਲਈ
ਇਹ ਬਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਡੱਗਣ ਵਾਲੀ ਤੇੜ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਹੜੀ
ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਉਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਚਾਨਕ, ਇੱਕ
ਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਉਹ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ
ਿਜਸ ਦੇ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਚੁੱਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੌਦ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ।
15 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਮੁੜ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਓ
ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਾ ਚਾਿਹਆ, 16 ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਨੱਠਾਂਗ,ੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠਗੇ! ਅਸੀਂ ਤੇਜ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਗ
ਂ ,ੇ
- ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋਣਗੇ! 17 ਇੱਕ
ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨੱਠਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦੇ
ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੱਠਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਬਾਂਸ
ਵਾਂਗ,ੂੰ ਜਾਂ ਿਟੱਬੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਾਓਗੇ।
18 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕਰੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਧੰਨ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ!

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ
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ਹਾਂ, ਹੇ ਲੋਕੋ, ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀਯੋਨ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵੋਗ,ੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। 20 ਭਾਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਨਾ ਲੁ ਕਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ
ਵੇਖਣਗੀਆਂ, 21 ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜੋ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਨਗੇ
ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਚੱਲੋ। 22 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ
ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਸੋਨਾ
ਚੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਢਲੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋਗ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਗੰਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਖਲਾਰ ਿਦਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋਗ,ੇ
ਦੂਰ ਹੋਵੋ! 23 ਉਹ ਉਸ ਬੀਜ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਬੀਜੋਗੇ ਮੀਂਹ ਘੱਲੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਰੋਟੀ
ਿਮਲੇਗੀ ਉਹ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਵਧੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਤੇਰਾ ਵੱਗ ਖੁੱਲੀ
ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਚੁਗੇਗਾ। 24 ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਗਧੇ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਲੂ ਣੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਛੱਜ ਤੇ ਤੁੰਗਲੀ ਨਾਲ
ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। 25 ਵੱਡੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਿਦਨ ਜਦ ਬੁਰਜ ਿਡੱਗ
ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਹਰੇਕ ਬੁਲੰਦ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉੱਚੇ ਿਟੱਬੇ
ਉੱਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਗੇ। 26 ਿਜਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਫੱਟ ਬੰਨੇ ਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੱਟ ਦਾ
ਜ਼ਖਮ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਿਦਨ ਚੰਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ
ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੱਤ ਗੁਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਤਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
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27 ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ੋਧ ਨਾਲ ਭੱਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੂੜਹ੍ੇ ਉੱਠਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੇ ਬੁੱਲ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਜੀਭ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ।
28 ਉਹ ਦਾ ਸਾਹ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜਹ੍ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਗਲ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਛੱਜ ਨਾਲ ਛੱਟੇ, ਅਤੇ ਭਟਕਾਉਣ
ਵਾਲੀ ਲਗਾਮ ਕੌਮਾਂ ਿਦਆਂ ਜਬਾਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਵੇਗਾ।
29 ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਓਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬ ਦੀ ਰਾਤ ਿਵੱਚ
ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ
ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੱਿਲਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 30 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਤੇਜਵਾਨ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਉਲਾਰ, ਤੱਤੇ ੋਧ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਿਵਖਾਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ
ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ, ਵਾਛੜ ਅਤੇ ਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। 31 ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। 32 ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਹਰ ਸੱਟ ਿਜਹੜੀ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇਗਾ, ਡੱਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਰਬਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਲੜਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ।
33 ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਸਵਾ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ
ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਿਚਤਾ ਅੱਗ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਾਹ ਗੰਧਕ ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਂਗੂੰ
ਉਹ ਨੂੰ ਸੁਲਗਾਵੇਗਾ।

31
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ
1 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਮਸਰ ਨੂੰ

ਜਾਂਦੇ ਹਨ!
ਅਤੇ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੋੜ ਚਿੜਹ੍ਆਂ ਉੱਤੇ ਿਕ
ਉਹ ਅੱਤ ਤਕੜੇ ਹਨ! ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਵੱਲ
ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ, ਨਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। 2 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੀ ਅੱਤ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਿਲਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ
ਮੋੜੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇਗਾ। 3 ਿਮਸਰੀ ਮਨੁੱਖ
ਹੀ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ! ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮਾਸ ਹਨ, ਰੂਹ ਨਹੀਂ!
ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਠੇਡਾ ਖਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਡੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਮਟ
ਜਾਣਗੇ।
4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਜੁਆਨ
ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਘੂਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਯਾਲੀਆਂ
ਦੀ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਤਰੇਗਾ, ਭਈ ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਟੱਬੇ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰੇ। 5 ਖੰਭ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ, ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਆੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਛੁਡਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
6 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਢਾ
ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। 7 ਉਸ ਿਦਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਿਤਆਗ ਦੇਵੇਗਾ। 8 ਅੱਸ਼ੂਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗੇਗਾ
ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਨੱਠੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਜੁਆਨ ਬੇਗਾਰੀ ਲਈ ਫੜਹ੍ੇ ਜਾਣਗੇ। 9 ਉਹ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਭੈਅ
ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਭੱਜ
ਜਾਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਭੱਠੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ।
*
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ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ

1 ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਿਨਆਂ
ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ। 2 ਹਰੇਕ ਹਨੇ ਰੀ ਤੋਂ ਲੁ ੱਕਣ ਦੇ ਥਾਂ ਿਜਹਾ

ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਛੜ ਤੋਂ ਓਟ, ਸੁੱਕੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਿਜਹਾ,
ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਸਾਯੇ ਿਜਹਾ। 3 ਵੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੰਨ
ਸੁਣਨਗੇ। 4 ਕਾਹਿਲਆਂ ਦਾ ਮਨ ਿਗਆਨ ਸਮਝੇਗਾ, ਅਤੇ ਥਥਿਲਆਂ
ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੇਗੀ। 5 ਮੂਰਖ ਅੱਗੇ ਨੂੰ
ਪਤਵੰਤ ਨਾ ਕਹਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕ ਅਖਵਾਏਗਾ। 6 ਮੂਰਖ ਤਾਂ
ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਬਦੀ ਸੋਚੇਗਾ,
ਭਈ ਉਹ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਗਲਤ ਬਚਨ ਬੋਲੇ,
ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਿਤਹਾਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ
ਲਵੇ। 7 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ
ਕੰਗਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੇ। 8 ਪਰ ਪਤਵੰਤ ਭਲੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਔਰਤੋਂ ਉੱਠ, ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ! ਹੇ ਬੇਿਫ਼ਕਰ
ਧੀਓ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓ! 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਦਨ ਉੱਤੇ
ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਓਗੀਆਂ, ਹੇ ਿਨਸਿਚੰਤ ਔਰਤੋਂ! ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਚੁਗਣਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਹੱਥ ਨਾ
ਆਵੇਗਾ। 11 ਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹੋ, ਕੰਬੋ! ਹੇ ਿਨਸਿਚੰਤਣੀਓ, ਘਬਰਾ
ਜਾਓ! ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟੋ, ਆਪਣੇ ਲੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਪੜ
ਬੰਨ ਲਓ! 12 ਉਹ ਫਲਦਾਰ ਵੇਲ ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਛਾਤੀਆਂ ਿਪੱਟਣਗੀਆਂ। 13 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਡੇ ਅਤੇ
ਕੰਿਡਆਲੇ ਉੱਗਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਅਨੰ ਦਮਈ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਲ
ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। 14 ਮਿਹਲ ਤਾਂ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ
ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬੇ-ਚਰਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਟੱਬਾ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਦਾ ਬੁਰਜ
ਸਦਾ ਲਈ ਘੁਰਨੇ , ਜੰਗਲੀ ਗਿਧਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੀ
ਚਾਰਗਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 15 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਫਲਦਾਰ ਖੇਤ ਨਾ ਹੋ
ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਖੇਤ ਇੱਕ ਬਣ ਨਾ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇ। 16 ਤਦ
ਇਨਸਾਫ਼ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਫਲਦਾਰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ
ਰਹੇਗਾ। 17 ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸਦੀਪਕ
ਚੈਨ ਅਤੇ ਆਸ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਿਵੱਚ,
ਅਮਨ ਦੇ ਵਾਸਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਚੈਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗੀ।
19 ਜੰਗਲ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਢਿਹ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ
ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਗਧੇ ਖੁਲੇ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ!।
9
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ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਲੁ ਟੇਿਰਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਲੁ ੱਿਟਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ! ਹਾਏ
ਠੱਗਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠੱਿਗਆ! ਜਦ ਤੂੰ ਲੁ ੱਟ ਚੁੱਕੇਂ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੁ ੱਿਟਆ ਜਾਏਂਗਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਠੱਗ ਹਟੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗਣਗੇ!
2 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ! ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ
ਹਾਂ, ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਓ।
3 ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਨਾਲ ਲੋ ਕ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਉੱਠਿਦਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ
ਿਖੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਈਆਂ। 4 ਿਜਵੇਂ ਿਟੱਡੀਆਂ ਚੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁ ੱਟ ਚੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਟੱਡੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਝੱਪਟਣਗੇ।
5 ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਿਚਆਈ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। 6 ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ
ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਮੁਕਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਿਸਯੋਨ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1 ਹਾਏ
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7 ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਰ ਿਚੱਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ
ਿਵਲਕਦੇ ਹਨ। 8 ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਿਵਰਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਲੰਘਣ
ਵਾਲਾ ਨਾ ਿਰਹਾ। ਨੇ ਮ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਹਰ* ਤੁੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ। 9 ਦੇਸ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਬਾਨਨ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰੋਨ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ
ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਿਗਆ, ਬਾਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਲ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ
ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਲਾਿਹਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 11 ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਕੱਖ
ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਜਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ। 12 ਲੋਕ ਸਾੜੇ ਹੋਏ ਚੂਨੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਅਤੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਕੰਿਡਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਜਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
13 ਹੇ ਦੂਰ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਨੇ ੜੇ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ! 14 ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਪਾਪੀ ਡਰ ਗਏ, ਕਾਂਬੇ ਨੇ
ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ
ਕੋਲ ਿਟੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਦੀਪਕ ਸਾੜੇ ਕੋਲ ਰਿਹ
ਸਕਦਾ ਹੈ? 15 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਧੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ, ਿਜਹੜਾ
ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 16 ਉਹ ਹੀ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸੇਗਾ, ਉਹ
ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਰ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
10 ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂਗਾ,

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਿਵੱਖ
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣਗੀਆਂ,
ਉਹ ਲੰਮ-ੇ ਚੌੜੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। 18 ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਬੀਤੇ ਹੋਏ
ਭੈਅ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਣ
ਵਾਲਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਬੁਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿਗਣਨ ਵਾਲਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? 19 ਤੂੰ ਫੇਰ
ਉਹਨਾਂ ਘਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਬੋਲੀ ਦੇ
ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਓਪਰੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 20 ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਸਾਡੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਦਾ ਨਗਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ,
ਇੱਕ ਅਰਾਮ ਦਾ ਵਾਸ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਿਜਹੜਾ ਪੁੱਿਟਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ
ਦੇ ਕੀਲੇ ਕਦੀ ਉਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਵੀ ਤੋੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। 21 ਪਰ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ
ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਚੌੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ
ਕੋਈ ਚੱਪੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਲੰਘੇਗਾ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਿਨਆਈਂ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਡਾ ਿਬਧੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਬਚਾਵੇਗਾ। 23 ਤੇਰੇ ਰੱਸੇ ਿਢੱਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਸਤੂਲ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਨੂੰ
ਕੱਸ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਲ ਨੂੰ ਉਡਾ ਸਕੇ। ਤਦ ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ
ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਲੁ ੱਟ ਲੁ ੱਟਣਗੇ।
24 ਿਸਯੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸੀ ਨਾ ਆਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਹਾਂ, ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
17

34
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
1 ਹੇ ਕੌਮੋ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਨੇ ੜੇ ਆਓ, ਹੇ ਉੱਮਤੋ, ਕੰਨ ਲਾਓ! ਧਰਤੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ, ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ,
ਸੋ ਸੁਣ!ੇ 2 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿੜਆਂਧ ਉੱਠੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ
ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। 4 ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
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ਅਕਾਸ਼ ਪੱਤੀ ਵਾਂਗੂੰ ਲਪੇਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਝੜ
ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਪੱਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
5 ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ
ਅਦੋਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ ਲਈ ਜਾ
ਪਵੇਗੀ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਲੱਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ
ਚਰਬੀ ਨਾਲ, ਲੇਿਲਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ, ਮੇਂਿਢਆਂ ਦੇ
ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਿਤਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਬਾਸਰਾਹ ਿਵੱਚ ਬਲੀ, ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ
ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਜੰਗਲੀ ਸਾਨ, ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਦੇਸ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚਰਬੀ
ਨਾਲ ਿਚਕਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
8 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਿਦਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੀਯੋਨ ਦੇ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਹ੍ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ। 9 ਉਹ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰਾਲ ਬਣ
ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਾਕ, ਗੰਧਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਲਦੀ
ਹੋਈ ਰਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਿਦਨ ਰਾਤ ਉਹ ਬੁਝਗ
ੇ ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾ
ਧੂੰਆਂ ਸਦਾ ਉੱਠਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਉਹ ਿਵਰਾਨ ਰਹੇਗੀ,
ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
11 ਲੰ ਮਢੀਂਗ ਅਤੇ ਕੰਡੈਲਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਲੂ
ਅਤੇ ਕਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ
ਜ਼ਰੀਬ, ਅਤੇ ਿਵਰਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਲ ਿਖੱਚੇਗਾ। 12 ਉਹ ਦੇ ਪਤਵੰਤ ਉਹ
ਨੂੰ “ਅਲੋਪ ਰਾਜ” ਸੱਦਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ, ਨਾ ਹੋਇਆਂ
ਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ।
13 ਕੰਡੇ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਗਣਗੇ, ਿਬੱਛੂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਝਾੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ। ਉਹ ਿਗੱਦੜਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ
ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਿਵਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਿਬੱਜੂਆਂ
ਨਾਲ ਿਮਲਣਗੇ, ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ, ਸਗੋਂ
ਚਮਿਗੱਦੜ ਉੱਥੇ ਿਟਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਰਾਮ ਦਾ ਥਾਂ ਪਵੇਗਾ।
15 ਉੱਥੇ ਮਾਦਾ ਉੱਲੂ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਂਡੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਉ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਲਾਂ
ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਨਰ ਨਾਲ। 16 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ ਭਾਲ ਕੇ ਪੜਹ੍ੋ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਨਾ
ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਹੀ ਮੂੰਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਉਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਬ ਨਾਲ ਵੰਿਡਆ।
ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ, ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਉਹ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ।

35
ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ
ਅਤੇ ਥਲ ਦੇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ ਬਾਗਬਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਰਗਸ ਵਾਂਗੂੰ ਿਖੜੇਗਾ। 2 ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਿਖੜੇਗਾ,
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਬਾਨਨ ਦੀ
ਸ਼ੋਭਾ, ਕਰਮਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣਗੇ।
3 ਿਢੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਗੋਿਡਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ!
4 ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਿਦਲ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ! ਨਾ ਡਰੋ!
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ! ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਣ
ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।
5 ਤਦ ਅੰਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜਾਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ
ਬੋਿਲ਼ਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। 6 ਤਦ ਲੰਗੜਾ ਿਹਰਨ ਵਾਂਗੂੰ
ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਭਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇਗੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਨਦੀਆਂ ਫੁੱਟ
ਿਨੱਕਲਣਗੀਆਂ। 7 ਤੱਪਦੀ ਰੇਤ ਤਲਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਤਹਾਈ
ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੰਬ। ਿਜਹੜੇ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗੱਦੜ ਬੈਠਦੇ ਸਨ,
ਉੱਥੇ ਘਾਹ, ਕਾਨੇ ਅਤੇ ਦਬ ਹੋਣਗੇ।
1 ਉਜਾੜ
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8 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਗ “ਪਿਵੱਤਰ
ਮਾਰਗ” ਕਹਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹ
ਮਾਰਗ ਛੁਡਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ
ਮੂਰਖ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈਣਗੇ। 9 ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਹ੍ੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ
ਨਾ ਲੱਭਣਗੇ, ਪਰ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣਗੇ। 10 ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ
ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਅਨੰ ਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਹਾਉਂਕੇ ਉੱਥੋਂ
ਨੱਠ ਜਾਣਗੇ।
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਹਮਲਾ
2 ਰਾਜਾ 18:13-27; 2 ਇਤ 32:1-19
1 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੌਧਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ। 2 ਫੇਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ
ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਕੀਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ
ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਤਲਾਬ ਦੀ ਨਾਲੀ
ਕੋਲ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। 3 ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ ਿਜਹੜਾ ਮਿਹਲ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਾ
ਮੁਨੀਮ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ ਜੋ ਿਲਖਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਿਤੰਨ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ।
4 ਤਦ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ
ਆਖੋ, ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? 5 ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਭਲਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ
ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ?
6 ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਅਰਥਾਤ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਾ
ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾੜ ਛੱਡੇਗਾ। ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਹੋ
ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਹਟਾ
ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਅੱਗੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਕਰੋ? 8 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜੇ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰ ਿਬਠਾ ਸਕੇਂ। 9 ਫੇਰ ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ
ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕੇਂਗਾ? ਜਦ
ਿਕ ਤੂੰ ਆਪ ਰਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ? 10 ਫੇਰ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਇਸ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇ!
11 ਤਦ ਅਲਯਾਕੀਮ, ਸ਼ਬਨਾ ਅਤੇ ਯੋਆਹ ਨੇ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਦਆਂ ਿਜਹੜੇ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ* ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। 12 ਪਰ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਤੇ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ - ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਬਸ਼ਟਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਮੂਤਰ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ?
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13 ਤਦ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ!ੋ 14 ਰਾਜਾ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਨਾ
ਸਕੇਗਾ। 15 ਨਾ ਹੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਵੇ ਭਈ ਯਹੋਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ
ਨਾ ਸੁਣੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸੁਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਾਖ ਦੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਫਲ
ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੌਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ। 17 ਜਦ
ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਵਾਂਗੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਧ ਦਾ ਦੇਸ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ
ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਹੈ। 18 ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਿਕਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ! 19 ਭਲਾ, ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਕਦੀ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ? ਹਮਾਥ ਅਤੇ ਅਰਪਾਦ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ
ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਸਫ਼ਰਵਇਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਿਲਆ? 20 ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ
ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਹੋਵ,ੇ ਫੇਰ ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੁਡਾ
ਲਵੇਗਾ?
21 ਪਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ
ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇਣਾ। 22 ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ ਜੋ
ਮਿਹਲ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਾ ਮੁਨੀਮ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਆਹ ਜੋ ਿਲਖਾਰੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ।
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ਰਾਜੇ ਦਾ ਯਸਾਯਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣਾ
2 ਰਾਜਾ 19:1-7
1 ਜਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਤੱਪੜ ਲਪੇਿਟਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਲਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਿਹਲ
ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਸੀ, ਸ਼ਬਨਾ ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ
ਤੱਪੜ ਪੁਆ ਕੇ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ।
3 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਿਦਨ ਦੁੱਖ, ਘੁਰਕੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਜਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 4 ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਜੀਉਂਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਕੇ। ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਬਿਚਆਂ-ਖੁਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ।
5 ਜਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ
6 ਤਾਂ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਿਖਓ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਤੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬਿਕਆ ਹੈ, ਨਾ ਡਰੀਂ। 7 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਅਿਜਹੀ ਰੂਹ ਪਾਵਾਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਮਰਵਾ ਿਦਆਂਗਾ।
ਅੱਸ਼ੂਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਮਕੀ
2 ਰਾਜਾ 19:8-19
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8 ਤਦ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਮੁੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਲਬਨਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਿਦਆਂ ਪਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ। 9 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਤਰਹਾਕਾਹ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ,
10 ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਿਕ ਤੇਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ
ਨਾ ਦੇਵੇ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਵੇਖ, ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ
ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ? 12 ਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ,
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ ਗੋਜ਼ਾਨ ਨੂੰ , ਹਾਰਾਨ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਸ਼ਫ਼ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤਲਾੱਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਨ?
13 ਹਮਾਥ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਰਪਾਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰਵਇਮ ਸ਼ਿਹਰ
ਦਾ ਰਾਜਾ, ਹੇਨਾ ਅਤੇ ਇੱਵਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?
14 ਜਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲੈ
ਕੇ ਪਿੜਹ੍ਆ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ 15 ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, 16 ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਣ
ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। 17 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ
ਲਾ ਅਤੇ ਸੁਣ! ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਅਤੇ ਵੇਖ!
ਤੂੰ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ
ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਖਵਾ ਘੱਲੀਆਂ ਹਨ।
18 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 19 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸਨ, ਇਸ
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 20 ਹੁਣ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ
ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ!

ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
2 ਰਾਜਾ 19:20-37
21 ਤਦ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ
ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 22 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, - ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ
ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ
ਧੀ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
23 ਤੂੰ ਿਕਸਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਕਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ
ਬਿਕਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ! 24 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਿਣਆਂ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ ਹਾਂ,
ਸਗੋਂ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਿਦਆਰ, ਤੇ
ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੂ ਵੱਢ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟੀਸੀ
ਿਵੱਚ, ਉਹ ਦੀ ਫਲਦਾਰ ਜੰਗਲੀ ਵਾੜੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿੜਆ। 25 ਮੈਂ
ਤਾਂ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ। 26 ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ
ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਿਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਿਣਆਂ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਗੜਹ੍ ਵਾਿਲਆਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ-ਪੁਜਾੜ ਕੇ ਖੰਡਰ
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ਕਰ ਛੱਡੇਂ। 27 ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਿਨਰਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਅਤੇ ਹਰੀ
ਅੰਗੂਰੀ, ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਦੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਨ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਉੱਗਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ।
28 ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਠਣਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ
ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਖਝਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। 29 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਿਖਝਣਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰੌਲ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਨਕੇਲ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਮ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ
ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਰਾਹ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੈਨੂੰ ਿਪਛਾਹਾਂ
ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ।
30 ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਖਾਓ ਜੋ ਆਪ ਉੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਗੇ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਬੀ ਬੀਜੋ, ਵੱਢੋ, ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫਲ
ਖਾਓ। 31 ਤਦ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜੜਹ੍ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਣਗੇ, 32 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬਕੀਆ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣਗੇ,
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਣਖ ਇਹ ਕਰੇਗੀ।
33 ਇਸ ਲਈ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹੈ, - ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਐਥੇ ਤੀਰ
ਚਲਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਢਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। 34 ਿਜਸ ਰਾਹ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ
ਰਾਹ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ! 35 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਮੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਂਭ
ਰੱਖਾਂਗਾ।
36 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਚਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਖ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜਦ ਲੋਕ ਸਵੇਰ
ਨੂੰ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉੱਥੇ ਸਭ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਸਨ! 37 ਤਦ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਸਨਹੇਰੀਬ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਨਵਾਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ। 38 ਫੇਰ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਿਨਸਰੋਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪੂਜਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਦਰਮਲਕ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਸਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਾਰਾਤ
ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਦ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਰ-ਹੱਦੋਨ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
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ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾਈ
2 ਰਾਜਾ 20:1-11; 2 ਇਤ 32:24-26
1 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ
ਸੀ, ਤਾਂ ਆਮੋਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਬਚੇਂਗਾ
ਨਹੀਂ। 2 ਤਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 3 ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਯਾਦ ਕਰੀਂ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਕਵੇਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖਿਰਆਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ
ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। 4 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ, 5 ਜਾ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ
ਿਵੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਿਦਆਂਗਾ। 6 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ
ਰੱਖਾਂਗਾ।
7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ,
ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ: 8 ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਧੁੱਪ ਘੜੀ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ
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ਲਿਹ ਿਗਆ ਹੈ ਦਸ ਕਦਮ ਿਪਛਾਹਾਂ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ। ਤਦ ਸੂਰਜ ਦਾ
ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਸ ਕਦਮ ਧੁੱਪ ਘੜੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੋਂ ਉਹ ਲਿਹ
ਿਗਆ ਸੀ।
9 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਿਲਖਤ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਬਮਾਰ
ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਖੀ, 10 ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਤਾਲ
ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਾਲ ਖੋਹ
ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
11 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਫੇਰ
ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਦਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਾਂਗਾ,
ਨਾ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
12 ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਪੁੱਿਟਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਜੁਲਾਹੇ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਪੇਟ ਿਲਆ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੱਡੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਤ
ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।
13 ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦਾ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਬਰ
ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।
14 ਮੈਂ ਅਬਾਬੀਲ ਜਾਂ ਕੂੰਜ ਵਾਂਗੂੰ ਚੀਂ-ਚੀਂ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਘੁੱਗੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਹੂੰਗਦਾ ਿਰਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰਿਹ ਗਈਆਂ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ!
15 ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ? ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ
ਕੀਤਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਸਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਾਂਗਾ।
16 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖ਼ਸ਼।
17 ਵੇਖ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੱਤਣ ਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਸਿਹਣੀ
ਪਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਟੋਏ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ
ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ।
18 ਪਤਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੌਤ ਤੇਰੀ
ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਲਿਹਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ
ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
19 ਜੀਉਂਦਾ, ਹਾਂ, ਜੀਉਂਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ! ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੱਸੇਗਾ।
20 ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਰ ਵਾਲੇ
ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗ।ੇ
21 ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁ ੱਪਰੀ
ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਫੋੜੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪ ਕਰ ਿਦਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।
22 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ?
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ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਦੂਤ
2 ਰਾਜਾ 20:12-19
1 ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਲਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੋਦਕ-ਬਲਦਾਨ
ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਗ਼ਾਤ ਭੇਜੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 2 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੰ ਦ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਿਵਖਾਇਆ ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ,
ਸੋਨਾ, ਮਸਾਲਾ, ਖ਼ਾਲਸ ਤੇਲ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਸਤਰ-ਖ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਵਖਾਇਆ। 3 ਤਦ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ

ਯਸਾਯਾਹ 40:15

ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ? ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ
ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਰਥਾਤ
ਬਾਬਲ ਤੋਂ। 4 ਫੇਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਵੇਿਖਆ? ਤਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਮੇਿਰਆਂ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ
ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਵਖਾਈ।
5 ਤਦ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ! 6 ਵੇਖ, ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ
ਤੇਰੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਿਡਆ
ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ 7 ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ
ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚ ਖੁਸਰੇ ਬਣਨਗੇ। 8 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਿਲਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਵੀ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਰਹੇਗਾ।
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ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ। 2 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖੋ, ਤੇਰੀ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ
ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀਂ ਹੈਂ। 3 ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ,
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਿਬਆਬਾਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ। 4 ਹਰੇਕ ਘਾਟੀ
ਭਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਿਟੱਬਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਖੁਰਦਰਾ ਪੱਧਰਾ ਅਤੇ ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਿਸੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
5 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਇਕੱਠੇ
ਵੇਖਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਹੈ। 6 ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪਰਚਾਰ ਕਰ! ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂ?
ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਘਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਹੱਪਣ ਖੇਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ
ਹੈ। 7 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਾਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੂਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਾਹ
ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, - ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਲੋਕ ਘਾਹ ਹੀ
ਹਨ! 8 ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
9 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਜਾ! ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੀ
ਅਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਕ! ਉੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਕ, ਨਾ ਡਰ,
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ! 10 ਵੇਖ,ੋ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਲ ਨਾਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਭੁਜਾ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। 11 ਉਹ ਅਯਾਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ
ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਚਰਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲੇਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਿਫਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੋਰੇਗਾ।
1
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ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਿਮਿਣਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਗੱਠਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਿਪਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ
ਨੂੰ ਟੋਪੇ ਿਵੱਚ ਭਿਰਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਟੱਿਬਆਂ ਨੂੰ
ਤਰਾਜ਼ੂ ਿਵੱਚ ਤੋਿਲਆ ਹੈ? 13 ਿਕਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਗ
ਿਵਖਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ?
14 ਉਹ ਨੇ ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਮਝ
ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਜਾਂ ਿਨਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਹ ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਵੱਿਦਆ ਿਸਖਾਈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਝਾਇਆ?
15 ਵੇਖ,ੋ ਕੌਮਾਂ ਡੋਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਪਕੇ ਿਜਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਰਾਜ਼ੂਆਂ
12 ਿਕਸ
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ਦੀ ਧੂੜ ਿਜਹੀਆਂ ਠਿਹਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਦੇ
ਕਣਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 16 ਲਬਾਨਨ ਬਾਲਣ ਲਈ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 17 ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਜਰ ਿਵੱਚ ਿਵਅਰਥ
ਅਤੇ ਫੋਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਿਗਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
18 ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਾਂ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼
ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਪਮਾ ਿਦਓਗੇ। 19 ਮੂਰਤ? ਕਾਰੀਗਰ ਉਹ ਨੂੰ
ਢਾਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਿਨਆਰ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਮੜਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ
ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 20 ਿਜਹੜਾ ਅਿਜਹੀ ਭੇਟ ਦੇਣ ਲਈ
ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਲੱਕੜੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਗਲਣ ਵਾਲੀ
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿਨਪੁੰਨ ਕਾਰੀਗਰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਮੂਰਤ ਕਾਇਮ ਕਰੇ, ਿਜਹੜੀ ਿਹੱਲੇ ਨਾ।
21 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਆਦ
ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ? ਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਸਮਿਝਆ? 22 ਉਹੋ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਿਟੱਿਡਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜਦੇ
ਵਾਂਗੂੰ ਤਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ, 23 ਿਜਹੜਾ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਿਜਹੇ ਕਰ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਨਆਂਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਟ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
24 ਉਹ ਅਜੇ ਲਾਏ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਬੀਜੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਨਾਲੀ ਨੇ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜੜਹ੍ ਹੀ ਫੜਹ੍ੀ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
25 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸੋਗ,ੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਤੁੱਲ ਠਿਹਰਾਂ?
ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਆਖਦਾ ਹੈ। 26 ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕੋ, ਅਤੇ
ਵੇਖ,ੋ ਿਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਿਜਆ, ਿਜਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਿਗਣ
ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ
ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਡਾਢੇ ਬਲ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
27 ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਆਖਦਾ, ਅਤੇ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ
ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ, ਿਕ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਲੁ ਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਇਨਸਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ? 28 ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਿਣਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ, ਿਕ ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਜੋ ਧਰਤੀ ਿਦਆਂ ਬੰਿਨਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੁੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਥੱਕਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਸਮਝ ਅਥਾਹ ਹੈ? 29 ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਨਰਬਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 30 ਮੁੰਡੇ ਹੁੱਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਵੀ ਿਡੱਗ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, 31 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਥੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ
ਅਤੇ ਹੁੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ।

41
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ
1 ਹੇ ਟਾਪੂਓ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ, ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲ
ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ
ਕੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ੜੇ ਆਈਏ।
2 ਿਕਸ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਦਮ ਫ਼ਤਹ
ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਰਾਿਜਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਧੂੜ
ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਣੁੱਖ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਕੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। 3 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਹ
ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। 4 ਿਕਸ
ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਕਾਇਆ? ਮੈਂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ! ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ!
5 ਟਾਪੂਆਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਡਰ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨੇ ੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 6 ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ
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ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ! 7 ਤਰਖਾਣ ਸੁਿਨਆਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਆਹਰਨ
ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਂਕੇ ਿਵਖੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੱਿਕਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਿਹੱਲੇ ਨਾ।
8 ਪਰ ਤੂੰ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ, 9 ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ
ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਆਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ
ਿਲਆ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਿਤਆਿਗਆ ਨਹੀਂ। 10 ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗਸੰਗ ਹਾਂ, ਨਾ ਘਬਰਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ
ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਫ਼ਿਤਹਮੰਦ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ।
11 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ੋਿਧਤ ਹਨ, ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ
ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਿਜਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 12 ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ
ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲੇਂਗਾ ਪਰ ਪਾਏਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਿਜਹੇ ਸਗੋਂ ਿਵਅਰਥ ਿਜਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ!
13 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ।
14 ਨਾ ਡਰ, ਹੇ ਕੀੜੇ ਵਰਗੇ ਯਾਕੂਬ, ਹੇ ਛੋਟੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਨਾ
ਡਰ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ। 15 ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਿਤੱਖੇ ਗਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲੇ ਿਜਹਾ ਿਜਸ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ
ਹਨ, ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨ
ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਟੱਿਬਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। 16 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਛੱਟੇਂਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਫ਼ਾਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਖਲਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇਂਗਾ।
17 ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਪਾਣੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹਨ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗਾਂਗਾ।
18 ਮੈਂ ਨੰ ਗੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਲੇ
ਸੋਤੇ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ, ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੰਬ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 19 ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਦਆਰ ਅਤੇ ਬਬੂਲ,
ਮਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸਰੂ, ਚੀਲ
ਅਤੇ ਚਨਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। 20 ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਅਤੇ
ਜਾਣਨ, ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਿਸਰਿਜਆ
ਹੈ।
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣ ਿਲਆਓ। 22 ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਧਆਨ
ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣਾਓ। 23 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਾਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਭਿਲਆਈ ਜਾਂ ਬੁਿਰਆਈ ਕੁਝ
ਤਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ!
24 ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਫੋਕਟ ਿਜਹੇ ਹਨ! ਜੋ
ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਘਣਾਉਣਾ ਹੈ।
25 ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਹ੍ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ
ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆ ਪਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਗਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਘੁਿਮਆਰ ਿਮੱਟੀ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ। 26 ਿਕਸ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਦੱਿਸਆ ਤਾਂ ਜੋ
21
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ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀ?
ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 27 ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਹਲਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ
ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, - ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ! ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ। 28 ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਿਕ
ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। 29 ਵੇਖ,ੋ
ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਿਵਅਰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਫੋਕਟ ਹੀ ਹਨ।

42
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦਾਸ
1 ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਚੁਣਵਾਂ ਿਜਸ ਤੋਂ
ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਪਰਸੰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। 2 ਉਹ ਨਾ ਿਚੱਲਾਵੇਗਾ,
ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲੀ ਿਵੱਚ
ਸੁਣਾਵੇਗਾ। 3 ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੇਗਾ, ਨਾ ਿਨੰ ਮਹ੍ੀ
ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। 4 ਉਹ
ਨਾ ਲੜਖੜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੌਂਸਲਾ ਛੱਡੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਉਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ
ਉਡੀਕਣਗੇ।
5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ
ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
6 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ
ਤਕੜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਜਾ ਲਈ
ਨੇ ਮ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਜੋਤ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ, 7 ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਖੋਲੇਂ, ਭੋਹਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਿਠਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਨੂੰ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ।ੇਂ 8 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ
ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਪ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ
ਉਸਤਤ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ । 9 ਵੇਖ,ੋ ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ,
ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
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ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗਾਂਗਾ। 17 ਉਹ ਮੁੜ
ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਡਾਢੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋ!”
ਇਸਰਾਏਲ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ
ਬੋਿਲਓ, ਸੁਣੋ! ਹੇ ਅੰਿਨਓ, ਵੇਖਣ ਲਈ ਗੌਰ ਕਰੋ! 19 ਮੇਰੇ
ਦਾਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੌਣ ਅੰਨਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਬੋਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੇਲੀ ਵਰਗਾ ਅੰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਦਾਸ ਵਰਗਾ ਅੰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? 20 ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ
ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਖੁਲੇ ਹਨ ਪਰ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ।
21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਿਕ
ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਡਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵ।ੇ 22 ਪਰ
ਉਹ ਲੁ ੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਟੋਇਆਂ ਿਵੱਚ
ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੁ ੱਟ ਬਣ ਗਏ ਪਰ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਮੋੜ ਿਦਓ! 23 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਇਸ ਉੱਤੇ
ਕੰਨ ਲਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਸੁਣੇਗਾ? 24 ਿਕਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਲੁ ਟਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਲੁ ਟੇਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਦੱਤਾ? ਭਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਿਜਸ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ,
ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? 25 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਿਦੱਤੀ,
ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਲਓਂ-ਦੁਆਿਲਓਂ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ
ਸਮਿਝਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਿਦਲ ਉੱਤੇ ਨਾ
ਲਾਇਆ।
18 ਹੇ
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ਉਸਤਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ,
ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ, ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ। 11 ਉਜਾੜ
ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ, ਉਹ ਿਪੰਡ ਿਜੱਥੇ ਕੇਦਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
ਸਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ
ਲਲਕਾਰਨ। 12 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ। 13 ਯਹੋਵਾਹ ਸੂਰਮੇ
ਵਾਂਗੂੰ ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗਾ,
ਉਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੂਕ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਫ਼ਤਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਤੇਰਾ ਕਰਤਾਰ, ਅਤੇ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੇਰਾ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ
ਹੀ ਹੈਂ। 2 ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ
ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਡੋਬਣਗੀਆਂ,
ਜਦ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਚੱਲੇਂਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇਗੀ, ਨਾ ਲਾਟ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਗੀ। 3 ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ, ਤੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ
ਿਰਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ।
4 ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ
ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਜਾਨ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਿਵੱਚ ਕੌਮਾਂ ਿਦਆਂਗਾ। 5 ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। 6 ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਦੇ! ਅਤੇ ਦੱਖਣ
ਨੂੰ , ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ, 7 ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਲਈ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਿਸਰਿਜਆ, ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਨ
ਮੈਂ ਿਚਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ
ਰੋਿਕਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਾਂਗੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ
ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਔਖੇ-ਔਖੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗਾ। 15 ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ
ਿਟੱਿਬਆਂ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਗ ਪੱਤ
ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਪੂ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਤਲਾਬ
ਸੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ। 16 ਮੈਂ ਅੰਿਨਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੋਰਾਂਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨੇ ਰੇ
ਨੂੰ ਚਾਨਣ, ਅਤੇ ਿਵੰਿਗਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਿਧਆਂ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ। ਮੈਂ

ਇਸਰਾਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗਵਾਹ
ਅੱਖਾਂ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਅੰਿਨਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੰਨ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਬੋਿਲ਼ਆਂ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆ। 9 ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ
ਜਮਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਪਿਹਲੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਿਲਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਨ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਣ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
10 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦਾਸ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਤੀਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ
ਸਮਝੋ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ
ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਮੈਂ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ
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ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਿਸਆ, ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ,
ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਨਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਓਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ , ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।
13 ਹਾਂ, ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ
ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਹ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ?
ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਪੁਰਖ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮੱਤ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌਿੜਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ
ਕਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਵੱਡਾ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। 15 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕਰਤਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। 16 ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਡਾਢੇ
ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਸਤਾ, 17 ਉਹ ਜੋ ਰਥ ਅਤੇ ਘੋੜਾ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦ,ੇ ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਮੰਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਬੱਤੀ ਵਾਂਗੂੰ ਬੁਝ ਗਏ। 18 ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ, 19 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਦੱਸ ਪਵੇਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਅਣਜਾਣ ਰਹੋਗ?ੇ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਥਲ
ਿਵੱਚ ਨਦੀਆਂ। 20 ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਿਗੱਦੜ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ,
ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਥਲ
ਿਵੱਚ ਨਦੀਆਂ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮੇਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਰਜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ।
21 ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਸਰਿਜਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ
ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੇ।
14

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਪ
ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਿਗਆ! 23 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਦੇ
ਲੇਲੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ,
ਨਾ ਲੁ ਬਾਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਇਆ। 24 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ
ਸੁਗੰਿਧਤ ਪੋਨੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆਂਦ,ੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ
ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾ ਿਦੱਤਾ।
25 ਮੈਂ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਨਿਮੱਤ ਿਮਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ।
26 ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਹੀ
ਿਨਰਣਾ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰੇਂ। 27 ਤੇਰੇ ਪਿਹਲੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। 28 ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਠਿਹਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਦੁਰਬਚਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।
22 ਪਰ

44
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
1 ਹੁਣ ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ,
ਸੁਣ! 2 ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ
ਿਸਰਿਜਆ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ
ਡਰ, ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਅਤੇ ਯਸ਼ੁਰੂਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।
3 ਮੈਂ ਤਾਂ ਿਤਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਸੜੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ
ਨਦੀਆਂ ਵਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਸੰਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। 4 ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਉਪਜਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਤਾਂ। 5 ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ,
“ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹਾਂ,” ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਸਦਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਿਲਖੇਗਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ,” ਅਤੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
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6 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ,
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ
ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ। 7 ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ,
ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੇ ਿਕ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਨਾਤਨ ਪਰਜਾ ਨੂੰ
ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੇ - ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਭੈਅ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਡਰੋ, ਕੀ ਮੈਂ
ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਿਸਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ।
ਕੀ ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਟਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ
ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ
9 ਬੁੱਤਾਂ

ਦੇ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ
ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਾ ਵੇਖਦੇ
ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 10 ਿਕਸ ਨੇ
ਦੇਵਤਾ ਘਿੜਆ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਢਾਿਲਆ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ?
11 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਮਨੁੱਖ
ਹੀ ਹਨ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭੈਅ ਖਾਣਗੇ,
ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 12 ਲੁ ਹਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਦ ਿਤੱਖਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਕੋਿਲਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਹਥੌਿੜਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ
ਘੜਹ੍ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲਵੰਤ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ
ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13 ਤਰਖਾਣ ਸੂਤ ਤਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਕਲਮ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਿਦਆਂ
ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ! 14 ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਦਆਰ
ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂ ਜਾਂ ਬਲੂ ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ
ਰੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਵਧਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ
ਉਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 15 ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ
ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਉਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ! ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦਾ ਹੈ! 16 ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ
ਹੈ, ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਬਾਬ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਜ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਸੇਕਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਹਾ! ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੋ
ਿਗਆ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਵੇਖੀ। 17 ਉਸੇ ਦਾ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਟੁੱਕੜਾ ਲੈ ਕੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਕਦਾ ਸਗੋਂ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈਂ! 18 ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। 19 ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਗਆਨ
ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ, ਿਕ ਉਹ ਆਖੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਬਾਲ ਿਲਆ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, ਮੈਂ ਮਾਸ
ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਭਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੁੱਕੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਘਣਾਉਣੀ
ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁੰਡ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜਾਂ? 20 ਉਹ
ਸੁਆਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਲੀਏ ਿਦਲ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ
ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਝੂਠ ਨਹੀਂ?
ਜਗਤ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਜੋ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਸਰਿਜਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ
ਹੈਂ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਿਵਸਾਰਾਂਗਾ। 22 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ
ਘਟਾ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਵੱਲ
ਮੁੜ ਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
21
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23 ਹੇ ਅਕਾਸ਼ੋ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ, ਲਲਕਾਰੋ, ਪਰਬਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੈਜੈਕਾਰ ਕਰਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਰਗਟ ਕਰੇਗਾ।
24 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ
ਿਸਰਿਜਆ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ
ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਵਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 25 ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਿਸਆਿਣਆਂ ਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਿਗਆਨ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 26 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ
ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ, ਉਹ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਾਂਗਾ, - 27 ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਸੁੱਕ
ਜਾ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ। 28 ਮੈਂ ਜੋ
ਕੋਰਸ਼ ਿਵਖੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਯਾਲੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇੱਿਛਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਖੇਗਾ, ਉਹ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

45
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਰੁਸ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਫਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾਂ
ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਿਦਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਖੋਲ ਿਦਆਂ,
ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਫਾਟਕ
ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 2 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ
ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਅਤੇ
ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 3 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕੇ ਹੋਏ
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ , ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਿਦਆਂਗਾ, ਤਾਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੇਰਾ
ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। 4 ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਦਵੀ ਿਦੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 5 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਬਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, 6 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ
ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਿਸਓਂ ਅਤੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨ, ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 7 ਮੈਂ ਚਾਨਣ
ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਹਨੇ ਰੇ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ। 8 ਹੇ ਅਕਾਸ਼ੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਵਰਾਓ,! ਅਤੇ ਗਗਨ
ਤੋਂ ਧਰਮ ਵਰੇ, ਧਰਤੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਿਲਆਵੇ, ਅਤੇ
ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਗਾਵੇ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ।
ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
9 ਹਾਏ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਠੀਕਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕਰਾ ਹੈ! ਭਲਾ, ਿਮੱਟੀ
ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ
ਦੀ ਿਕਰਤ ਇਹ ਆਖੇ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ! 10 ਹਾਏ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਿਕਸਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ
ਹੈਂ? ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ , ਤੈਨੂੰ ਕਾਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ?
11 ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵਖੇ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਿਵਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
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ਹੁਕਮ ਿਦਓਗੇ? 12 ਮੈਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਿਣਆ,
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰਾ-ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 13 ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਧਰਮ
ਿਵੱਚ ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਿਸੱਧੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਉਸਾਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਿਬਨਾਂ ਮੁੱਲ
ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ, ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ।
14 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਮਸਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕੂਸ਼ ਦਾ
ਵਪਾਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ
ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ।
15 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। 16 ਉਹ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਬੁੱਤ ਸਾਜ
ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ। 17 ਇਸਰਾਏਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੋਂ ਅਨੰ ਤ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਨਾ ਹੋਵੋਗ,ੇ ਨਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਓਗੇ।
18 ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, - ਉਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, - ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤਪਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਸਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰਿਜਆ, - ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 19 ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਬੋਿਲਆ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਨੇ ਰੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ, ਿਕ “ਮੈਨੂੰ ਿਵਅਰਥ ਭਾਲੋ,” ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ
ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।
ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ
ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਨੇ ੜੇ ਹੋਵੋ, ਹੇ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਓ ਲੋਕੋ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ
ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਿਫਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ! 21 ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ,
- ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ, - ਿਕਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ
ਦੱਿਸਆ? ਿਕਸ ਨੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ? ਭਲਾ,
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ,
ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
22 ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ
ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਓ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਹੈ ਨਹੀਂ। 23 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ
ਬਚਨ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਗੋਡਾ ਮੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਿਨਵੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇਗੀ।
24 ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਲ ਹੈ, ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 25 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੰਸ਼
ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।
20 ਇਕੱਠੇ
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ਦੇਵਤਾ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਨਬੋ ਦੇਵਤਾ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਬੁੱਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਿਫਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ
ਬੋਝ ਹਨ। 2 ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦ,ੇ ਉਹ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦ,ੇ ਉਹ ਬੋਝ ਨੂੰ
ਛੁਡਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
3 ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਨਾਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਹੋਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੰਭਾਿਲਆ ਅਤੇ
ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ, 4 ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਧੌਿਲਆਂ
ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ
ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ।
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5 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਿਕਸ ਦੇ ਤੁੱਲ ਮੈਨੂੰ
ਠਿਹਰਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਿਮਸਾਲ ਿਦਓਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੋਈਏ? 6 ਿਜਹੜੇ ਥੈਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਉਲੱਦਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਚਾਂਦੀ ਤੱਕੜੀ ਿਵੱਚ ਤੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਿਨਆਰ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਕਦੇ ਸਗੋਂ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦੇ ਹਨ! 7 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਹੱਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁਕਾਰੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
8 ਹੇ ਅਪਰਾਧੀਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ,
ਫੇਰ ਿਦਲ ਤੇ ਲਾਓ! 9 ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ
ਆਦ ਤੋਂ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 10 ਮੈਂ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜੋ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ
ਸਲਾਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਿਛਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਕਰਾਂਗਾ। 11 ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੋਂ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਸੱਦਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਿਨਭਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਠਾਿਣਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ।
12 ਹੇ ਹਠੀਲੇ ਿਦਲ ਵਾਿਲਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ! ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹੋ, - 13 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਿਢੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਬਚਾਓ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ।
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ਬਾਬਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਬਾਬਲ ਦੀ ਕੁਆਰੀਏ ਧੀਏ, ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਖ਼ਾਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠ!
ਹੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਧੀਏ, ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਬਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਨਾ ਸਦਾਵੇਂਗੀ! 2 ਚੱਕੀ ਲੈ ਅਤੇ ਆਟਾ
ਪੀਹ, ਆਪਣਾ ਬੁਰਕਾ ਲਾਹ, ਘੱਗਰਾ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਲੱਤਾਂ ਨੰ ਗੀਆਂ ਕਰ,
ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ! 3 ਤੇਰਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਉਘਾਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ
ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਿਦੱਸੇਗੀ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੱਖ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
4 ਸਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ।
5 ਹੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ! ਅਤੇ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਪੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਲਕਾ ਨਾ ਸਦਾਵੇਂਗੀ! 6 ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੂਲਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ। 7 ਤੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਲਕਾ ਰਹਾਂਗੀ! ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕੀ
ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।
8 ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ , ਹੇ ਮੌਜਣੇ! ਿਜਹੜੀ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਬੈਠਦੀ
ਹੈਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਖਦੀ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਿਵਧਵਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਾਂਗੀ। 9 ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇੱਕੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ
ਅਤੇ ਰੰਡੇਪਾ! ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ
ਤੇਰੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਝਾੜਾ-ਫੂਕੀ ਬਹੁਤ ਵਾਫ਼ਰ ਹੋਵੇ।
10 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ
ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਗਆਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ! 11 ਿਬਪਤਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ
ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਂਗੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ
1 ਹੇ
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ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਂਗੀ, ਤਬਾਹੀ ਅਚਾਨਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।
12 ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਝਾੜਾ-ਫੂਕੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹ, ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕੇਂ! 13 ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ
ਥੱਕ ਗਈ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਿਰਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਨਵੇਂ
ਚੰਦ ਦੇ ਟੇਵੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣਗੀਆਂ!
14 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਕੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੰਬ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਲੇ
ਸੇਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਅਿਜਹੀ ਅੱਗ ਿਜਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਕੋਈ ਬੈਠ
ਸਕੇ! 15 ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਿਜਹੇ
ਹੋਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ
ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਖਸਕ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ

1 ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਇਹ ਸੁਣੋ, ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ

ਸਦਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਹੋ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦ,ੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਪਰ ਸਿਚਆਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 2 ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ, ਢਾਸਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
3 ਮੈਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਤੂੰ ਹਠੀਲਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ
ਮੱਥਾ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਹੈ, 5 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਿਕਤੇ ਤੂੰ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਆਖੇਂ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਹੋਈ
ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਢਾਲ਼ੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!
6 ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ
ਕਰ - ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋਗ?ੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
7 ਉਹ ਹੁਣੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਤੂੰ ਆਖੇਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 8 ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਿਣਆ, ਨਾ ਤੂੰ
ਜਾਿਣਆ, ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਮਾਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਅਪਰਾਧੀ
ਅਖਵਾਇਆ।
9 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਆਪਣਾ ੋਧ ਰੋਕ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਉਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਕ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਨਾ ਸੁੱਟਾਂ। 10 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਿਵੱਚ ਪਰਤਾਇਆ ਹੈ। 11 ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਖਾਤਰ, ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਿਕਉਂ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਪ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਦਾਸ, ਖੋਰੁਸ

12 ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਮੇਰੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ!

ਮੈਂ ਉਹੀ
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਦ ਹਾਂ ਅੰਤ ਵੀ ਹਾਂ। 13 ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ
ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
14 ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੁਣੋ, - ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸ ਨੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ? ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ
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ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭੁਜਾ ਕਸਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਮੈਂ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਮੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਆਓ, ਇਹ
ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, - ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਪੁਰਖ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ
ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ
ਹਾਂ, ਿਜਸ ਰਾਹ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 18 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ!
ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਦੀ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਹੁੰਦਾ, 19 ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਰੇਤ ਿਜਹਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਉਹ ਦੇ
ਦਾਿਣਆਂ ਿਜਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਿਮਟਾਇਆ ਨਾ
ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
20 ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੋ , ਕਸਦੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨੱਠ! ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸ,ੋ ਇਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਆਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ! 21 ਜਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਰਾਿਨਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਿਗਆ,
ਤਾਂ ਉਹ ਿਪਆਸੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਪਾਣੀ ਵਗਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਪਾਿੜਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਫੁੱਟ
ਿਨੱਕਿਲਆ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਨਹੀਂ।
17
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ਇਸਰਾਏਲ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤ
1 ਹੇ ਟਾਪੂਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ,ੋ ਹੇ ਦੂਰ ਦੀਓ ਕੌਮੋਂ, ਕੰਨ ਲਾਓ! ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਢੱਡੋਂ ਹੀ ਸੱਦ ਿਲਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ
ਿਲਆ। 2 ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾਇਆ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਯੇ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੁ ਕਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਇੱਕ ਚਮਕੀਲਾ ਤੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਕਸ਼ ਿਵੱਚ
ਲੁ ਕਾਇਆ ਹੈ, 3 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਇਸਰਾਏਲ
ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ। 4 ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਫੋਕਟ ਤੇ ਿਵਅਰਥ
ਲਈ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ, ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਹੈ।
5 ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ
ਦਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਿਸਰਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋੜ
ਿਲਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, - 6 ਹਾਂ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ
ਯਾਕੂਬ ਿਦਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਿਚਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਵ,ੇਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਜੋਤ
ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।ੇ
7 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਰਾਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਹਾਕਮ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ
ਮੈਂ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ,
ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਦਨ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਨੇ ਮ ਲਈ ਿਦਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਸ ਨੂੰ
8 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,

*
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ਬਹਾਲ ਕਰੇਂ, ਿਵਰਾਨ ਿਵਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇਂ, 9 ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇਂ
ਿਕ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ! ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਿਵਖਲਾਓ। ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਨੰ ਗੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 10 ਉਹ ਨਾ
ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਿਤਹਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਲੂ , ਨਾ ਧੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ
ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 12 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ
ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਅਸਵਨ* ਦੇਸ ਤੋਂ
ਆਉਣਗੇ। 13 ਹੇ ਅਕਾਸ਼ੋ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ! ਹੇ ਧਰਤੀ, ਬਾਗ-ਬਾਗ
ਹੋ! ਹੇ ਪਰਬਤੋ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ! ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਿਖਆਿਰਆਂ ਉੱਤੇ
ਰਹਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
14 ਪਰ ਸੀਯੋਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 15 ਭਲਾ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਉੱਤੇ
ਰਹਮ ਨਾ ਕਰੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ।
16 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰ ਿਲਆ, ਤੇਰੀਆਂ
ਕੰਧਾਂ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। 17 ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ
ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਜਾਣਗੇ। 18 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ,ੋ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਸਹੁੰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਗਿਹਣੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਪਿਹਨੇਂ ਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇ ਗੀ।
19 ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਿਵਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸ
ਉਜਾਿੜਆ ਿਗਆ ਪਰ, - ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭੀੜੀ ਹੋਵੇਂਗੀ,
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 20 ਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੈਥੋਂ ਲਏ
ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖਣਗੇ, ਇਹ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਭੀੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਸੀਏ। 21 ਤਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖੇਗੀ, ਿਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਣਆ? ਮੈਂ ਬੇਔਲਾਦ ਅਤੇ ਬਾਂਝ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, - ਇਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਪਾਿਲਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ
ਆਏ ਹਨ?
22 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੌਮਾਂ
ਲਈ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਿਲਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਮੋਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 23 ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਭਾਰ
ਿਡੱਗ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਚੱਟਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ
ਜਾਣੇਂਗੀ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ
ਨਾ ਹੋਣਗੇ।
24 ਕੀ ਲੁ ੱਟ ਸੂਰਮੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੈਦੀ
ਛੁਡਾਏ ਜਾਣਗੇ? 25 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੇ
ਕੈਦੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਲੁ ੱਟ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ
ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਝਗੜਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। 26 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਖੁਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਣਗੇ
ਿਜਵੇਂ ਮਧ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ।
1 ਯਹੋਵਾਹ
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ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਿਤਆਗ ਪੱਤੀ ਿਕੱਥੇ
ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਆਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਦੱਤੀ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
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ਿਕਹੜੇ ਲੈਣਦਾਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ? ਵੇਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। 2 ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਿਕਉਂ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਕਾਿਰਆ ਤਾਂ ਿਕਉਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਲਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਐਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਿਰਹਾ, ਜਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ
ਰਹੀ? ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀ
ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੁਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਿਤਹਾਈਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ। 3 ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਸੋਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਿਹਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓੜਹ੍ਨਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ।
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦਾਸ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਿਦੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਜਾਣਾਂ ਿਕ ਹੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਚੇਿਲਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁਣਾਂ। 5 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ
ਿਵਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਿਪੱਛੇ ਹਿਟਆ, 6 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਮਾਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾੜਹ੍ੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਨਾ ਲੁ ਕਾਇਆ।
7 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚਕਮਕ ਵਾਂਗੂੰ
ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ।
8 ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ੜੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਝਗੜੇਗਾ? ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਈਏ, ਮੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ
ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਆਵੇ! 9 ਵੇਖ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ? ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ
ਵਾਂਗੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ।
10 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਿਜਹੜਾ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਲਈ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਢਾਸਣਾ ਲਾਵੇ। 11 ਵੇਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗ
ਬਾਲਣ ਵਾਿਲਓ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਗਦੀਆਂ
ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਰੋ ਿਫਰੋ! ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫਲ
ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਿਵੱਚ ਪਏ ਰਹੋਗ।ੇ
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1 ਹੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਓ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ

ਭਾਲਣ ਵਾਿਲਓ,
ਮੇਰੀ ਸੁਣ!ੋ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਵੱਲ ਿਜੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਖਦਾਨ
ਦੇ ਵੱਲ ਿਜੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਿਧਆਨ ਕਰੋ! 2 ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਿਪਤਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਜਦ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। 3 ਯਹੋਵਾਹ
ਤਾਂ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਰਾਿਨਆਂ ਨੂੰ
ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਅਦਨ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਸੁੱਕੀ ਭੂਮੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੰ ਦ ਉਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਭਜਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਵੀ।
4 ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ
ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਓ! ਿਬਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਇਨਸਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨੇ ੜੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ
ਬਚਾਓ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ,
ਟਾਪੂ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁਜਾ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣਗੇ।
6 ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੋ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
*
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ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਅਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗੂੰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮਰ
ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਸਦੀਪਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਅਨੰ ਤ
ਹੋਵੇਗਾ।
7 ਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਿਲਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਿਜਨਾਂ
ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਤੋਂ ਨਾ
ਡਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੀੜਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨ ਵਾਂਗੂੰ
ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸਦੀਪਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ
ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ।
9 ਜਾਗ, ਜਾਗ, ਬਲ ਪਿਹਨ ਲੈ , ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭੁਜਾ! ਜਾਗ,
ਿਜਵੇਂ ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਿਮਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ
ਿਵੱਚ! ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੇ ਰਹਬ* ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਿਵੰਿਨਆ? 10 ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ , ਵੱਡੀ ਡੁੰਿਘਆਈ ਿਦਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ? ਿਜਸ
ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਿਹ ਨੂੰ ਛੁਡਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ? 11 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ
ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਸਦੀਪਕ ਅਨੰ ਦ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ,
ਸੋਗ ਅਤੇ ਹਾਉਂਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
12 ਮੈਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ਜੋ
ਮਰਨਹਾਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰੇਂ, ਅਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ, ਿਜਹੜਾ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? 13 ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ
ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਤਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ
ਿਨੱਤ ਿਦਹਾੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈਂ, ਿਜਹੜਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੈ, - ਭਲਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਿਕੱਥੇ ਿਰਹਾ? 14 ਝੁੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਕੈਦੀ ਛੇਤੀ ਖੋਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਛਾਲਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਲਿਹਰਾਂ ਗੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, - ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ! 16 ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਯੇ
ਿਵੱਚ ਤੈਨੂੰ ਢੱਿਕਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਰੱਖਾਂ, ਅਤੇ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈਂ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ

17 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਗ, ਜਾਗ!

ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾ! ਤੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਦੇ ੋਧ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਪੀਤਾ, ਤੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਡਗਮਗਾ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਿਪਆਲੇ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। 18 ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ
ਿਰਹਾ, ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਿਲਆ, ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ੇ। 19 ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈਆਂ,
ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਕਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ
ਆ ਪਈ, ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਆਂ? 20 ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ
ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗੇ ਪਏ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ
ਿਹਰਨ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਝੜਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
21 ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਦੁਿਖਆਰੀਏ, ਇਹ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈਂ
ਪਰ ਮਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 22 ਤੇਰਾ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ
ਮੇਰੇ ੋਧ ਦਾ ਿਪਆਲਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਾ ਪੀਵੇਂਗੀ। 23 ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਸੀ, ਝੁੱਕ ਜਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀਏ! ਅਤੇ ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਗਲੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾਇਆ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਜਾਗ, ਜਾਗ, ਹੇ ਸੀਯੋਨ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਧਾਰਣ ਕਰ, ਹੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ ਲੈ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਫੇਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਸੁੰਨਤਾ ਜਾਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਵੇਗਾ।
2 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਧੂੜ ਝਾੜ ਅਤੇ ਉੱਠ ਬੈਠ, ਆਪਣੀ
ਗਰਦਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਬੱਧੀਏ ਧੀਏ!
3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਖ਼ਤ ਵੇਚੇ ਗਏ ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਿਬਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾਓਗੇ। 4 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਪਿਹਲਾਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ
ਿਟਕੇ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਬਾਇਆ। 5 ਹੁਣ ਐਥੇ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਜੋ
ਮੁਖ਼ਤ ਲਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਲਗਾਤਾਰ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਜਾਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਜਾਣੇਗੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ
ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਿਲਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ।
7 ਿਜਹੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਕੰਨੇ ਫੱਬਦੇ ਹਨ! ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਭਿਲਆਈ
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਲਆਉਂਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
8 ਤੇਰੇ ਰਾਿਖਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ! ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਉਹ
ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ ਜਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਮੁੜੇਗਾ। 9 ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਓ,
ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਖੰਡਰੋ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ
ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। 10 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਂਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਪਸਾਰੀ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ।
11 ਦੂਰ ਹੋਵੋ, ਦੂਰ ਹੋਵ,ੋ ਉੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ! ਿਕਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ
ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ! ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼
ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। 12 ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ
ਨਾਲ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਨੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।
1

ਦਾਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ

13 ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਉਤਾਹਾਂ ਕੀਤਾ

ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਿਜਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ
ਹੋਏ, - ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਿਜਹਾ ਿਵਗਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆਦਮਵੰਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ! 15 ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਨਾ ਿਗਆ, ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ।
1
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ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਕਸ ਨੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ? ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਭੁਜਾ ਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਈ? 2 ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੰਬਲ
ਵਾਂਗ,ੂੰ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਜੜਹ੍ ਵਾਂਗੂੰ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਿਲਆ, ਉਸ ਦਾ
ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਅਤੇ
ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਹੱਪਣ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। 3 ਉਹ ਤੁੱਛ
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਤਆਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ,
ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਣੂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲੁ ਕਾਉਂਦੇ, ਉਹ
ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ।
4 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੁੱਿਟਆ ਅਤੇ
ਭੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸਮਿਝਆ। 5 ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ
ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਿਲਆ
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ਿਗਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ
ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। 6 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਭੁੱਲੇ ਿਫਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ।
7 ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਿਲਆ, ਉਸ ਲੇਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜਾ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉੱਨ ਕਤਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੂੰਗੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਿਲਆ।
8 ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫਿੜਹ੍ਆ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੀ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਨੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਤੋਂ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ? ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਪਈ, 9 ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ
ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ
ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਛਲ ਸੀ।
10 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਿਵੱਚ
ਪਾਵੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਠਿਹਰਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਿਤਪਤ ਹੋਵੇਗਾ,
ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਦਾਸ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। 12 ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਿਡਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਵੰਡ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਬਲਵੰਤਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੁ ੱਟ ਵੰਡੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮੌਤ
ਲਈ ਡੋਲ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੇ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕੇ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮ

1 ਹੇ ਬਾਂਝ, ਤੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਣੀ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ!

ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ
ਅਤੇ ਿਚੱਲਾ, ਤੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਤਆਗੀ
ਹੋਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਹੈ। 2 ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਾਂ
ਦੇ ਪੜਦੇ ਤਾਣਨ, ਤੂੰ ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ
ਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਕੀਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ! 3 ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫੈਲੇਂਗੀ,
ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ
ਵਸਾਵੇਗੀ।
4 ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਨਾ ਘਬਰਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਲਾਜ
ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੰਡੇਪੇ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਨਾ
ਕਰੇਂਗੀ। 5 ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ
ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ
ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸੋਗਣ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ, ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗੂੰ ਜਦ ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ। 7 ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਤਆਿਗਆ ਸੀ,
ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। 8 ੋਧ ਦੇ ਹੜਹ੍
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁ ਕਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ
ਹੁਣ ਸਦੀਪਕ ਦਯਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ
ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। 9 ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੂਹ ਦੀ ਪਰਲੋ
ਿਜਹੀ ਹੈ, - ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਿਕ ਨੂਹ ਦੀ ਪਰਲੋ ਫੇਰ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ੋਿਧਤ
ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਕਾਂਗਾ। 10 ਭਾਵੇਂ ਪਰਬਤ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਣ
ਤੇ ਿਟੱਲੇ ਿਹਲਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਯਾ ਤੈਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ
ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇ ਮ ਿਹੱਲੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਆਖਦਾ ਹੈ।
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ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਗਰ
ਹੇ ਦੁਿਖਆਰੀਏ, ਅਨੇ ਰ ਦੀਏ ਮਾਰੀਏ ਹੋਈਏ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਿਦਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਰੋਿਜ਼ਆਂ ਿਵੱਚ
ਜੜਹ੍ਾਗ
ਂ ਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਮਾਂ ਨਾਲ ਧਰਾਂਗਾ। 12 ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਕਲਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਸਾਰੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 13 ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਸੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ
ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਤੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਂਗੀ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਰਹੇਂਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰੇਂਗੀ, ਅਤੇ ਖੌਫ਼ ਨਾ ਖਾਵੇਂਗੀ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ। 15 ਵੇਖ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਛੇੜਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ
ਿਡੱਗੇਗਾ। 16 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਲੁ ਹਾਰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੋਿਲਆਂ ਦੀ ਅੱਗ
ਧੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਦ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। 17 ਹਰੇਕ ਹਿਥਆਰ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਨਕੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਜੀਭ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਨਆਂ ਲਈ ਉੱਠੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਂਗੀ - ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਣਗੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
11
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ: ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਹਰੇਕ ਜੋ ਿਤਹਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਓ, ਅਤੇ
ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਖਾਓ, ਆਓ,
ਿਬਨਾਂ ਚਾਂਦੀ, ਿਬਨਾਂ ਮੁੱਲ ਮਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ! 2 ਿਜਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਜਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਿਕਉਂ ਖਰਚਦੇ ਹੋ? ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਿਚਕਨਾਈ ਨਾਲ ਿਤਪਤ
ਹੋ ਜਾਵੇ। 3 ਕੰਨ ਲਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ
ਰਹੋਗ,ੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਨੇ ਮ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ
ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਅਟੱਲ ਿਦਆਲ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਨੇ ਮ। 4 ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ
ਹਾਕਮ। 5 ਵੇਖ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਦੇਂਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ,
ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜੀਆਂ
ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾਮਾਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ।
6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਜਦ
ਤੱਕ ਉਹ ਨੇ ੜੇ ਹੈ। 7 ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਿਤਆਗੇ, ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਰ
ਆਪਣੇ ਿਖ਼ਆਲਾਂ ਨੂੰ , ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਰਹਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਜੋ ਅੱਤ ਿਦਆਲੂ ਹੈ, 8 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਖ਼ਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖ਼ਆਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ
ਰਾਹ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 9 ਿਜਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ
ਹਨ, ਿਤਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਖ਼ਆਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਖ਼ਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ।
10 ਿਜਵੇਂ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਸੰਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਅਤੇ
ਿਖੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ
ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, 11 ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਅਿਵਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ
ਠਾਿਣਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।
12 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲੋ ਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ
ਤੋਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਿਟੱਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ
ਗਜਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣਗੇ।
13 ਕੰਿਡਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਸਰੂ ਉੱਗੇਗਾ, ਕੰਟੀਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਹੰਦੀ
ਉੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਪਕ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਦੀ ਿਮਟੇਗਾ ਨਹੀਂ।
1 ਆਓ,
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇ ੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ
ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਦਮ-ਵੰਸ਼ੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਸਬਤ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਰ
ਬਦੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
3 ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ
ਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚੋਂ
ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਖੁਸਰਾ ਇਹ ਆਖੇ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ ਹਾਂ।
4 ਿਕਉਂਿਕ ਖੁਸਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ
ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਚੁਣਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 5 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ
ਿਦਆਂਗਾ, ਜੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਨਾਮ ਿਦਆਂਗਾ, ਜੋ ਿਮਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6 ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ
ਿਲਆ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਸਬਤ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਮੰਨਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 7 ਇਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਦੁਆਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਮ
ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ
ਘਰ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ। 8 ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, - ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨਾਂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ।
1

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜਨਾ
ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਤੂਓ, ਹੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰੋਂ! ਖਾਣ
ਲਈ ਆ ਜਾਓ! 10 ਉਹ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅੰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਮਝ ਹਨ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਦੇ,
ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਹਨ। 11 ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਹਨ,
ਇਹ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਯਾਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ
ਮਾਰਗ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ। 12 ਆਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਧ
ਿਲਆਈਏ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਵੀਏ, ਕੱਲ ਦਾ ਿਦਨ ਅੱਜ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ।
9 ਹੇ
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ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ

1 ਧਰਮੀ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਿਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ,

ਭਗਤ ਲੋਕ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਧਰਮੀ ਇਸ
ਲਈ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।
2 ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦ,ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਅਰਾਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
3 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਥੇ ਨੇ ੜੇ ਆਓ, ਹੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਿਵਭਚਾਰੀ
ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਵੰਸ਼! 4 ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਿਕਸ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਦੇ ਅਤੇ ਜੀਭ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ
ਬੱਚ,ੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ? 5 ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਬਲੂ ਤਾਂ ਿਵੱਚ,
ਹਰੇਕ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਿਵੱਚ ਸੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਹੇਠ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹੋ! 6 ਘਾਟੀ ਦੇ
ਪੱਧਰੇ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ! ਇਹਨਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਡੋਲੀ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਈ, ਕੀ
ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਾਂ? 7 ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰ ਿਵਛਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬਲੀਆਂ
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ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਚੜਹ੍ ਵੀ ਗਈ। 8 ਬੂਿਹਆਂ ਅਤੇ ਚੁਗਾਠਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਨੰ ਗੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ,
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ, ਵੇਖਿਦਆਂ ਸਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਟੂ ਹੋ ਗਈ! 9 ਤੂੰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਮਲਕ ਦੇਵਤੇ*
ਕੋਲ ਗਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚੋਲੇ
ਦੂਰ-ਦੂਰ ਘੱਲੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ! 10 ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ ਥੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਿਖਆ,
ਇਹ ਿਵਅਰਥ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾ
ਥੱਕੀ।
11 ਤੂੰ ਿਕਸ ਤੋਂ ਐਨਾ ਸਿਹਮੀ ਅਤੇ ਡਰੀ ਿਕ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਨਾ ਿਰਹਾ? ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ। 12 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਾ ਪੁਚਾਉਣਗੇ।
13 ਜਦ ਤੂੰ ਿਚੱਲਾਏਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ। ਪਰ ਹਵਾ
ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੂਕ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਡ
ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਰਤੀ ਪਾਓ, ਭਰਤੀ! ਰਾਹ ਿਤਆਰ
ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟੋ!
15 ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਜਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੁਚਿਲਆ ਅਤੇ
ਦੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਚਿਲਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਾਂ। 16 ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਝਗੜਾਂਗਾ, ਨਾ
ਹਮੇਸ਼ਾ ੋਧਵਾਨ ਰਹਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ
ਨਢਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। 17 ਮੈਂ
ਉਹ ਦੇ ਲੋਭ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁ ਕਾਇਆ, ਮੈਂ ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ
ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਭਟਕਦੇ ਗਏ। 18 ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਗ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ। 19 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਉਸਤਤ
ਦਾ ਫਲ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ
ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ! ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਕਰਾਂਗਾ। 20 ਦੁਸ਼ਟ ਉੱਛਲਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ, ਜੋ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈ
ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਿਚੱਕੜ ਅਤੇ ਗੰਦ ਉਛਾਲਦੀਆਂ
ਹਨ। 21 ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ।
14 ਤਦ
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ਸੱਚਾ ਵਰਤ
1 ਸੰਘ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ, ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੁਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੀ
ਅਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ! ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੱਸ! 2 ਉਹ ਿਨੱਤ ਿਦਹਾੜੇ ਮੈਨੂੰ
ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
ਜਾਣੋ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਧਰਮੀ ਕੌਮ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਤਆਿਗਆ, ਉਹ ਧਰਮ
ਦੇ ਿਨਯਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਣ ਿਵੱਚ
ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 3 ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵਰਤ
ਰੱਿਖਆ ਪਰ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ
ਪਰ ਤੂੰ ਿਖ਼ਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਵੇਖ,ੋ ਵਰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਿਮਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਿਫਰਦੇ ਹੋ।
4 ਵੇਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜੇ-ਰਗੜੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਹੂਰੇ ਮਾਰਨ
*
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ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਵਰਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਿਚਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। 5 ਭਲਾ, ਇਹ ਇਹੋ
ਿਜਹਾ ਵਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਜਸ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰੇ? ਭਲਾ, ਿਸਰ ਨੂੰ ਕਾਨੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਝੁਕਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਤੱਪੜ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਿਵਛਾਉਣਾ, ਭਲਾ,
ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਆਖੋਗ,ੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇ?
6 ਿਜਹੜਾ ਵਰਤ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਨਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਅਤੇ ਅਨੇ ਰ ਦੇ ਜੂਲੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ?
ਕੁਚਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਓ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੋ? 7 ਕੀ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਿਖਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਬੇ-ਘਰੇ
ਭਟਕਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਲਆਓ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਨੰ ਗੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਜ,ੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਨਾ ਲੁ ਕਾਓ? 8 ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਸਵੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਛੇਤੀ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
ਚੱਲੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਰਾਖ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਜਦ ਤੂੰ
ਪੁਕਾਰੇਂਗਾ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਆਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਨੇ ਰ ਦਾ ਜੂਲਾ,
ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲਣਾ ਦੂਰ ਕਰੇਂ, 10 ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਦਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰਾ
ਦੁਪਿਹਰ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਾ ਕਰਦਾ
ਰਹੇਗਾ, ਝੁਲਿਸਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਤਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਿਸੰਜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ਼ ਿਜਹਾ
ਹੋਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੁੰਬ ਿਜਹਾ ਿਜਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। 12 ਤੇਰੇ
ਲੋਕ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਿਪਛਲੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਨੀਂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ “ਤੇੜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,”
ਅਤੇ “ਵਸੇਿਬਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰਕ” ਅਖਵਾਏਂਗਾ।
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਂ,
ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਦਰ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ
ਚੱਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ
ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇਂ, 14 ਤਦ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਮਗਨ
ਰਹੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਵਾਂਗਾ,
ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚੋਂ ਖੁਆਵਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ।
13

59
ਨਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ
1 ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਅਿਜਹਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਬਚਾ ਨਾ
ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਦਾ ਕੰਨ ਅਿਜਹਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਾ। 2 ਸਗੋਂ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਿਜਹਾ ਲੁ ਕਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। 3 ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਲੱਬੜੇ
ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਦੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਝੂਠ
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਬਦੀ ਬਕਦੀ ਹੈ। 4 ਕੋਈ ਆਪਣਾ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ
ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫੋਕਟ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਗਰਭੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ!
5 ਉਹ ਨਾਗ ਦੇ ਆਂਡੇ ਸੇਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਉਣਦੇ
ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਿਡਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਤੋਿੜਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ।
6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਨਾ ਬਣਨਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ
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ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ
ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਹੈ। 7 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬੁਿਰਆਈ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਦਾ
ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਬਦੀ
ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਹਨ, ਿਵਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਿਤਆਂ ਿਵੱਚ
ਹੈ। 8 ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ
ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੇ ਟੇਢੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ
ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ
ਕਾਰਨ ਿਨਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਨੇ ੜੇ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਹਨੇ ਰਾ ਹੀ
ਹਨੇ ਰਾ! ਅਤੇ ਉਜਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਚਲਦੇ ਹਾਂ।
10 ਅਸੀਂ ਅੰਿਨਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਧ ਨੂੰ ਟੋਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਪਿਹਰ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਂਗੂੰ ਠੇਡਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਵਾਨਾਂ* ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਸੀਂ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਾਂ। 11 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਰੱਛਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗੁਰਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੂੰਗਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ
ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ , ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
12 ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 13 ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣੋਂ ਹੱਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋ
ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਜੁਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 14 ਿਨਆਂ
ਪਲਟ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਚਆਈ ਤਾਂ
ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਈ, ਅਤੇ ਿਸਿਧਆਈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
15 ਸਿਚਆਈ ਲੱਭਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਬਦੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
9 ਇਸੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸੰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਨਆਂ ਿਕਤੇ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 16 ਉਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੰਗ
ਰਿਹ ਿਗਆ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਚੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੀ ਭੁਜਾ ਨੇ
ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਸੰਭਾਿਲਆ। 17 ਉਹ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਵਾਂਗੂੰ ਪਿਹਿਨਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਰੱਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਸਤਰ
ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਅਣਖ ਨੂੰ ਪਾ ਿਲਆ। 18 ਉਨਾਂ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਲਈ ੋਧ, ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। 19 ਤਦ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਿਸਓਂ ਉਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ
ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹੜਹ੍ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ† l
20 ਸੀਯੋਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ
ਉਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਿਫਰਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 21 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੇ ਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਬਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ
ਕਾਲ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

60
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਿਵੱਖ
1 ਉੱਠ, ਚਮਕ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਿਕਆ ਹੈ। 2 ਵੇਖ,ੋ ਹਨੇ ਰਾ ਧਰਤੀ
*

59:10 ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ

†
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ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰਾ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ
ਤੇਰੇ ਚੜਹ੍ਾਓ ਦੀ ਚਮਕ ਵੱਲ।
4 ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ! ਉਹ ਸਭ ਦੇ
ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦ,ੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਗੇ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 5 ਤਦ ਤੂੰ ਇਸ
ਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ ਅਤੇ ਚਮਕੇਂਗੀ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਦਲ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬੇਗਾ ਅਤੇ
ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲ
ਿਫਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ-ਧਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ। 6 ਊਠਾਂ ਦੇ
ਝੁਡ
ੰ ਤੇਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਿਮਦਯਾਨ ਅਤੇ ਏਫਾਹ ਦੇਸ ਦੇ ਜੁਆਨ
ਊਠ, ਸ਼ਬਾ ਦੇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਲੁ ਬਾਨ
ਿਲਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
7 ਕੇਦਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,
ਨਬਾਯੋਤ ਦੇਸ ਦੇ ਮੇਂਢੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ
ਪਰਤਾਪੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।
8 ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ
ਘੁੱਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਲਿਣਆਂ ਨੂੰ ? 9 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਟਾਪੂ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਦੂਰੋਂ ਿਲਆਉਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੈ।
10 ਪਰਦੇਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ, ਪਰ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਸੰਨਤਾ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕਰਾਂਗਾ। 11 ਤੇਰੇ ਫਾਟਕ
ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਉਹ ਿਦਨ ਰਾਤ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿਜੱਤ
ਦੇ ਜਲੂ ਸ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ। 12 ਿਜਹੜੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਰਾਜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ
ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 13 ਲਬਾਨਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ ਅਰਥਾਤ ਸਰੂ, ਚੀਲ ਅਤੇ ਚਨਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ, ਇਸ
ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 14 ਤੈਨੂੰ
ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਵੇਗੀ,
ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੀਯੋਨ
ਆਖਣਗੇ।
15 ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿਘਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 16 ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘੇਗੀ,
ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੁੰਘੇਗੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂਗੀ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਾਂ।
17 ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਿਲਆਵਾਂਗਾ,
ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਲੋਹਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 18 ਤੇਰੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਕਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ
ਫੇਰ ਕਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਸੱਦੇਂਗੀ। 19 ਫੇਰ ਿਦਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੇਰਾ
ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਚੰਦ ਉਜਾਲੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇਗਾ,
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਸਦੀਪਕ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਠਿਹਰੇਗਾ। 20 ਤੇਰਾ ਸੂਰਜ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇਗਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ
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ਲਈ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਸਦੀਪਕ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੋਗ ਦੇ ਿਦਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ।
21 ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਵੱਸ
ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ
ਠਿਹਰਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ। 22 ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ* ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮ, ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਇਹ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ।

61
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਟੁਟ
ੱ ੇ ਿਦਲ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾਂ,
ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇ ਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, 2 ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਆਂ, 3 ਅਤੇ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ
ਇਹ ਕਰਾਂ, - ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਤਾਜ
ਰੱਖਣ, ਸੋਗ ਦੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂ, ਿਨਰਾਸ਼ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥਾਂ
ਉਸਤਤ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂ, ਤਦ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲੂ ਤ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਦਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ। 4 ਉਹ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਿਵਰਾਿਨਆਂ ਨੂੰ
ਉਸਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ , ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੋਂ
ਿਵਰਾਨ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਉਸਾਰਨਗੇ।
5 ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨਗੇ,
ਓਪਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, 6 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਜਾਜਕ ਕਹਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਖਣਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਨ ਖਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ-ਧਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣ
ਕਰੋਗੇ। 7 ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲੇਗਾ,
ਬੇਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਮੌਜ ਮਾਣੋਗ,ੇ ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਦੁਗਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਦੀਪਕ
ਅਨੰ ਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।
8 ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਲੁ ੱਟ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਨੇ ਮ ਬੰਨਾਂਗਾ। 9 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ
ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵੰਸ਼ ਹੈ।
10 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਣ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ
ਬਸਤਰ ਪਵਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਢੱਿਕਆ
ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਲਾੜਾ ਿਸਹਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਆਰਦਾ, ਅਤੇ
ਲਾੜੀ ਆਪਿਣਆਂ ਗਿਹਿਣਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਸ਼ੰਗਾਰਦੀ
ਹੈ। 11 ਿਜਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੰਗਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਬੀਜਾਂ
ਨੂੰ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸਤਤ
ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੰਗਰਾਵੇਗਾ।
1 ਪਰ੍ਭੂ
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ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਚੰਤਾ
ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਨਿਮੱਤ ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਉਜਾਲੇ ਵਾਂਗ,ੂੰ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਲਦੇ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇ। 2 ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ
ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲੇਗਾ। 3 ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
1
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ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਮੁਕਟ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ ਹੋਵੇਂਗੀ। 4 ਤੂੰ ਫੇਰ “ਛੱਡੀ ਹੋਈ” ਨਾ
ਸਦਾਏਂਗੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਫੇਰ “ਉਜਾੜ” ਅਖਵਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ
ਹੇਪਸੀਬਾ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਅਰਥਾਤ “ਮੇਰੀ ਭਾਉਣੀ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ,”
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਿਬਯੂਲਾਹ ਅਰਥਾਤ “ਸੁਹਾਗਣ” ਅਖਵਾਏਗੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵਆਹੀ
ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਿਜਵੇਂ ਜੁਆਨ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ* ਤੈਨੂੰ ਿਵਆਹ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ
ਉੱਤੇ ਅਨੰ ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰ ਦ
ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਖੇ ਲਾਏ ਹਨ,
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਿਹਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਅਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ! 7 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਅਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਉਸਤਤ ਲਈ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰੇ! 8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲਵੰਤ ਭੁਜਾ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ
ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਨ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ
ਓਪਰੇ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਮਧ ਨਾ ਪੀਣਗੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ, 9 ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵੇਹਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪੀਣਗੇ।
10 ਲੰ ਘ ਜਾਓ, ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰ ਘ ਜਾਓ! ਪਰਜਾ ਦੇ
ਲਈ ਰਸਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਭਰਤੀ ਪਾਓ, ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ
ਪਾਓ! ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ, ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰੋ!
11 ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਵੇਖ, ਉਹ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। 12 ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ “ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ,” “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ” ਆਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ “ਲੱਭੀ ਹੋਈ†” ਅਰਥਾਤ
“ਨਾ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਨਗਰੀ” ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਜੱਤ

1 ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅਦੋਮ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਸਰਾਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬਸਤਰ

ਪਾ ਕੇ ਤੁਿਰਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਿਲਬਾਸ
ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਉਲਾਂਘਾਂ ਭਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥੀ
ਹਾਂ। 2 ਤੇਰਾ ਿਲਬਾਸ ਲਾਲ ਿਕਉਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬਸਤਰ ਹੌਦ ਿਵੱਚ
ਦਾਖਾਂ ਲਤਾੜਨ ਵਾਲੇ ਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਹੈ?
3 ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਹੌਦ ਿਵੱਚ ਲਤਾਿੜਆ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾਿੜਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਿਧਆ,
ਮੇਰੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਿਛੜਿਕਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਿਲਬਾਸ ਨੂੰ ਲਬੇਿੜਆ ਹੈ! 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਿਦਨ
ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੁਡਾਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਆ
ਿਗਆ ਹੈ। 5 ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੰਗ
ਰਿਹ ਿਗਆ ਿਕ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ
ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ
ਸੰਭਾਿਲਆ। 6 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾਿੜਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ।
ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਿਲਆਈ
ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ,
ਨਾਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਮ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਯਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ
7 ਉਹਨਾਂ
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ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ। 8 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਅਿਜਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। 9 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੇਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕੀ
ਿਫਿਰਆ।
10 ਪਰ ਉਹ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ
ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੜਆ। 11 ਤਦ ਉਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਦੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗ,ੇ - ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਿਲਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਅਯਾਲੀ ਸਮੇਤ? ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ? 12 ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਤਾਪਵਾਨ ਭੁਜਾ
ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ? ਿਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਿੜਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਨਾਮ
ਬਣਾਵੇ? 13 ਿਜਸ ਨੇ ਡੁੰਿਘਆਈਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕੀਤੀ? ਿਜਵੇਂ ਘੋੜਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ, ਿਤਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਕਰ ਨਾ ਖਾਧੀ।
14 ਿਜਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਦੂਣ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦ,ੇ ਿਤਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਿਦੱਤਾ। ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ,
ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਤਾਪਵਾਨ ਨਾਮ ਬਣਾਵੇਂ।
ਦਯਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਨ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?
ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਹਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ, ਰੁੱਕ ਿਗਆ ਹੈ।
16 ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਹਚਾਣਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਹੈ, ਸਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੈਂ। 17 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਭਟਕਣ ਿਦੱਤਾ? ਤੂੰ
ਸਾਡੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਿਕਉਂ ਕਠਰ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ? ਆਪਣੇ
ਦਾਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ ਭਾਗ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁੜ ਆ। 18 ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲਤਾਿੜਆ
ਹੈ। 19 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦ।ੇ
15
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ਪਾੜ ਕੇ ਉਤਰ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ
ਤੋਂ ਪਰਬਤ ਕੰਬ ਜਾਣ! 2 ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਨੂੰ ਉਬਾਲਦੀ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂ ਕੰਬ ਜਾਣ! 3 ਜਦ ਤੂੰ ਿਭਆਨਕ ਕੰਮ
ਕੀਤੇ, ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਰਬਤ ਕੰਬ ਗਏ। 4 ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਿਮਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੇ
ਸੁਿਣਆ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਿਪਆ, ਨਾ ਅੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਬਨਾਂ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ
ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵੇਖ, ਤੂੰ ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ - ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਬਚਾਂਗ?ੇ 6 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ
ਗੰਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 7 ਕੋਈ
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਫੜਹ੍
ਕੇ ਰੱਖੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁ ਕਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
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8 ਪਰ ਹੁਣ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਿਮੱਟੀ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਘੁਿਮਆਰ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹਾਂ। 9 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੂੰ ਅੱਤ ੋਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖ।
ਵੇਖ, ਿਧਆਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹਾਂ। 10 ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਯੋਨ
ਸੁੰਨਸਾਨ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। 11 ਸਾਡਾ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਨ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਗ
ਨਾਲ ਸੜ ਿਗਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਥਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ।
12 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਰੋਕ ਰੱਖੇਂਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ?
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ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ,
ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ,
“ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ।” 2 ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਿਵਦਰੋਹੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਪਸਾਿਰਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਖ਼ਆਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, - 3 ਇੱਕ ਪਰਜਾ ਿਜਸ
ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ
ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ੋਧ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। 4 ਿਜਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਬਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁੱਿਝਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ
ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਭਾਂਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, 5 ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ, ਮੇਰੇ
ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ
ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਬਲਦੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ! 6 ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਾ
ਰਹਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਿਵੱਚ
ਬਦਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, 7 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਟੱਿਬਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬਿਕਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ
ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਿਵੱਚ ਿਮਣ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗਾ।
8 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਿਵੱਚ ਨਵੀਂ
ਮੈਅ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰੋ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ
ਖ਼ਾਤਰ ਵਰਤਾਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰਾਂ। 9 ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਬਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਕੱਢਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਵੱਸਣਗੇ। 10 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਿਲਆ
ਹੈ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਰੋਨ ਇੱਜੜਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਅਤੇ ਆਕੋਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਚੌਣੇ
ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਤਆਗਦੇ
ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਿਕਸਮਤ ਦੀ ਦੇਵੀ
ਲਈ ਮੇਜ਼ ਸੁਆਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਈ ਰਲਵੀਂ ਮਧ ਭਰਦੇ
ਹੋ, 12 ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਢੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਝੁੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਨਾ
ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਬਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਿਣਆ।
13 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ
ਖਾਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋਗ,ੇ ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਪੀਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਤਹਾਏ ਰਹੋਗ,ੇ ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ
ਹੋਵੋਗੇ, 14 ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਖੁਸ਼ ਿਦਲੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣਗੇ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਨਾਲ ਿਚੱਲਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ
ਮਾਰੋਗੇ! 15 ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਸਰਾਪ
ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। 16 ਜੋ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ
1
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ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵ,ੇ ਉਹ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ, ਉਹ
ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਦੁੱਖ
ਭੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁ ਕਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ
ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਪਿਹਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਾ ਚੜਹ੍ਨਗੀਆਂ। 18 ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵੋ,
ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ
ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 19 ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਰੋਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਜਾਂ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ, 20 ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਥੋੜਹ੍ੇ
ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਿਕਉਂਿਕ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਪੀ ਸਰਾਪੀ
ਹੋਵੇਗਾ। 21 ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ, ਉਹ
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗੇ। 22 ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਸ,ੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖਾਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਿਦਨ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਅਨੰ ਦ ਮਾਣਨਗੇ। 23 ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਿਮਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨਗੇ,
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਲੇਸ਼ ਲਈ ਜੰਮੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਸ ਹੋਣਗੇ। 24 ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਪੁਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ
ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। 25 ਬਿਘਆੜ ਅਤੇ ਲੇਲਾ
ਇਕੱਠੇ ਚਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਲ਼ਦ ਵਾਂਗੂੰ ਘਾਹ ਖਾਵੇਗਾ, ਸੱਪ
ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਮੱਟੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਨਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹੈ।
17 ਵੇਖ,ੋ

66
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਵਰਗ ਮੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, - ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕਹੋ
ਿਜਹਾ ਭਵਨ ਬਣਾਓਗੇ? ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਾਮਗਾਹ ਫੇਰ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ?
2 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਜਨ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗਾ,
ਜੋ ਦੀਨ ਅਤੇ ਿਨਮਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ
ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3 ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ
ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰ ਦਾ ਲਹੂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਲੁ ਬਾਨ ਦਾ
ਧੁਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਇਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸੰਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 4 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਚੁਣਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਅ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ,
ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਬਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
1

5 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ
ਬਚਨ ਸੁਣੋ! ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਢ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਆਖਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਹੀ
ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
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6 ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਰੌਲ਼ੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਹੈਕਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ! ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਦਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ!
7 ਪੀੜਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ। 8 ਿਕਸ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ?
ਿਕਸ ਨੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ? ਭਲਾ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਦੇਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜੰਮ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ, ਮੈਂ ਜੰਮਣ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਜਨਮਾਵਾਂ? ਜਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮਣ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ? ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ
ਹੈ।
10 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀਓ! ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਹਾਲ ਹੋਵ,ੋ
ਉਸ ਨਾਲ ਅਨੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵੋ, ਹੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਓ! ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ! 11 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ ਚੁੰਘੋ ਅਤੇ ਰੱਜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਮਗਨ ਕਰੋ।
12 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਰਆ ਵਾਂਗ,ੂੰ
ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ-ਧਨ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜਹ੍ ਵਾਂਗੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਘੋਗ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਗੋਿਡਆਂ ਉੱਤੇ
ਕੁਦਾਏ ਜਾਓਗੇ। 13 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦੀ
ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਦਲਾਸਾ ਪਾਓਗੇ। 14 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ
ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂੰ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ
ਦਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਿਹਰ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।
15 ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਥ
ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ੋਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਤਾੜ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵੇ, 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗ
ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ।
17 ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਰ ਦਾ
ਮਾਸ, ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ
ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
18 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। 19 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਘੱਲਾਂਗਾ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਤਾਪ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ
ਤਰਸ਼ੀਸ਼, ਪੂਲ ਅਤੇ ਲੂ ਦ ਵੱਲ ਜੋ ਧਣੁੱਖ ਕੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੂਬਲ ਅਤੇ
ਯਾਵਾਨ ਵੱਲ ਵੀ, ਦੂਰ-ਦੂਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵੱਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਤਾਪ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। 20 ਿਜਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਸਾਫ਼ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ, ਰਥਾਂ
ਿਵੱਚ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਖੱਚਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਪਰਬਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। 21 ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣਾਂਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।
22 ਿਜਵੇਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ
ਸਨਮੁਖ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਨਾਮ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 23 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਬਤ ਤੋਂ ਸਬਤ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
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24 ਮੇਰੇ ਲੋ ਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ,
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਦੀ
ਨਾ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਗ
ੇ ੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
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ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਲੇਖਕ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਆਪਣੇ ਿਲਖਾਰੀ ਬਾਰੂਕ ਨਾਲ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ,
ਿਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ
ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨਾਮਕ ਜਾਜਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ (ਉਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ
ਨਹੀਂ ਸੀ, 2 ਰਾਜਾ 22:8)। ਉਹ ਅਨਾਥੋਥ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਪੰਡ ਤੋਂ ਸੀ ਿਯਰ
1:1)। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰੂਕ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਿਲਖਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਿਲਿਖਆ, ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਿਲਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। (ਿਯਰ 36:4,
32; 45:1) ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਵਜੋਂ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਿਯਰ 9:1; 13:17; 14:17), ਿਜਸ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਵਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ
ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਇਆ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 626-570 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਿਲਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ
ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ।
ਉਦੇਸ਼
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕ
ਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ
ਨੇ ਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਸ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਲਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਯਹੂਦਾਹ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਬਾ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੁਆਰਾ
ਿਬਨਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੈ ਿਤਕਤਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅਟੱਲ ਿਵਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਲਆ ਸੀ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਨਆਂ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ — 1:1-19
2. ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ — 2:1-35:19
3. ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਦੁੱਖ — 36:1-38:28
4. ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ — 39:1-45:5
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ਿਯਰਿਮਯਾਹ

1 ਿਹਲਕੀਯਾਹ

ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਿਜਹੜਾ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਅਨਾਥੋਥ ਿਪੰਡ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ
2 ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆਮੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ
ਤੇਰਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ 3 ਇਹ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
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ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਿਗਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ
ਛੇਕੜ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੱਕ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਆਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 5 ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਸਾਿਜਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਨਬੀ ਠਿਹਰਾਇਆ। 6 ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਹਾਏ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ
ਦਾ ਹਾਂ l 7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਖ ਿਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ
ਉਮਰ ਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਿਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ
ਜਾਵੇਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦਆਂਗਾ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ। 8 ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਨਾ ਡਰੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹਾਂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 9 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤ,ੇ 10 ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਢਾਵੇਂ,
ਨਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਡੇਗੇ, ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਲਾਵੇਂ।
4 ਤਦ

ਦੋ ਦਰਸ਼ਣ
ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ 12 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
ਚੰਗਾ ਵੇਿਖਆ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਦਾ
ਜੋ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ 13 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉੱਬਲਦੀ
ਹੋਈ ਦੇਗ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ! ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ
14 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉੱਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਫੁੱਟ ਪਵੇਗੀ 15 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੀਆਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ 16 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ 17 ਤੂੰ
ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ! ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦਆਂ
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾ ਮਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਬਰਾ ਿਦਆਂ 18 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਉਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗੜਹ੍ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਥੰਮਹ੍
ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ 19 ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ
ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਿਜੱਤ ਨਾ ਸਕਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
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2
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 2 ਿਕ ਜਾ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੁਕਾਰ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ, ਤੇਰੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਜੋ ਤੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੀਂ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ
ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। 3 ਇਸਰਾਏਲ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਸੀ,
ਉਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ, ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਆਵੇਗੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਪ
ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਟੱਬਰੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 5 ਯਹੋਵਾਹ ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅਿਨਆਈਂ ਲੱਭੀ, ਜੋ ਉਹ ਮੈਥੋਂ
ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਨਕੰਮੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਿਨਕੰਮੇ
ਬਣ ਗਏ? 6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਿਖਆ ਯਹੋਵਾਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਿਜਹੜਾ
ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਿਜਹਨੇ ਉਜਾੜ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਥਲ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ, ਔੜ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਯੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ
ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦਾ
ਹੈ। 7 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ
ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਮਰਾਸ ਨੂੰ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। 8 ਜਾਜਕਾਂ
ਨੇ ਨਾ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਿਬਵਸਥਾ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਨਾ ਜਾਿਣਆ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ
ਬਆਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਿਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।
4

ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਨਾਲ ਝਗੜਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾ ਝਗੜਾਂਗਾ। 10 ਿਕੱਤੀਮ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜਾਂ ਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਘੱਲੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚੋ,
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਭਈ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਿਕਤੇ ਹੋਈ ਹੈ! 11 ਕੀ ਿਕਸੇ ਕੌਮ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ?
ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ,
ਿਜਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। 12 ਹੇ ਅਕਾਸ਼ੋ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋ,
ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਕੇ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ! ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
13 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਦੋ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ, - ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ, ਜੀਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਨੂੰ , ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਬੱਚੇ ਪੁੱਟ,ੇ
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੁਬੱਚ,ੇ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਦਾ।
9 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਗੁਲਾਮ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਹੈ?
ਉਹ ਿਕਉਂ ਲੁ ੱਟ ਬਿਣਆ? 15 ਜੁਆਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਬਾਂ
ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ
ਖ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 16 ਨਾਲੇ ਨਫ਼ ਅਤੇ ਤਹਪਨਹੇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਅੰਸ ਨੇ , ਤੇਰੇ
ਿਸਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਭੰਨੀ। 17 ਕੀ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ
ਿਲਆਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਤਆਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦ
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹੇ ਰਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? 18 ਹੁਣ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ
ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਨੀਲ* ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਂ? ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਰਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਂ? 19 ਤੇਰੀ ਬੁਿਰਆਈ
ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਕੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਿਫਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੇਖ
ਿਕ ਇਹ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
14 ਕੀ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਿਚਰੋਕਣਾ ਆਪਣਾ ਜੂਲਾ ਭੰਨ ਛੱਿਡਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬੰਨ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਮੈਂ ਟਿਹਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੀ! ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਰ ਉੱਚੇ
ਿਟੱਬੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਿਵਭਚਾਰ ਲਈ ਝੁੱਕ ਗਈ। 21 ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੀ ਦਾਖ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਖਾਲ਼ਸ ਬੀ ਤੋਂ
ਸੀ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਦਾਖ ਦੀਆਂ ਿਵਗੜੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਕੁੰਬਲਾਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਗਈ? 22 ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸੱਜੀ ਨਾਲ ਧੋਵੇਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਬਣ ਵਰਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦਾ
ਦਾਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 23 ਤੂੰ
ਿਕਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਆਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਨਹੀਂ ਗਈ? ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਜਾਣ ਲੈ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ
20
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ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼
ਊਠਣੀ ਹੈਂ! 24 ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਗਧੀ ਿਜਹੜੀ ਉਜਾੜ ਦੀ ਿਗੱਝੀ ਹੋਈ
ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਉਹ ਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ
ਥੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। 25 ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰ ਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਪਰ ਤੂੰ
ਆਿਖਆ, ਕੁਝ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਂਵਾਂਗੀ।
ਇਸਰਾਏਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਚੋਰ ਜਦ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ, ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
27 ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ,
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਣਆ! ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ਉੱਠ ਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। 28 ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਦੇਵਤੇ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਉੱਠਣ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ
ਸਕਣ। ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਜੰਨੇ ਕੁ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਹਨ, ਓਨੇ ਤੇਰੇ ਦੇਵਤੇ
ਹਨ! 29 ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੇਰੇ
ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 30 ਮੈਂ ਐਂਵੇਂ ਿਕਵੇਂ ਤੇਰੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੰਿਨਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ
ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। 31 ਓਏ
ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਹੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰੋ।
ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਉਜਾੜ, ਜਾਂ ਗੂੜਹ੍ੇ ਅਨੇ ਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਇਆ
ਹਾਂ? ਤਦ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਕਉਂ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵਾਂਗ?ੇ 32 ਕੀ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਆਪਣੇ
ਗਿਹਣੇ, ਜਾਂ ਲਾੜੀ ਆਪਣਾ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਨੇ ਅਣਿਗਣਤ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਿਡਆ ਹੈ। 33 ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਦੇ ਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਸੁਆਰਦੀ ਹੈਂ! ਭਈ
ਤੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਿਸਖਾਏ ਹਨ! 34 ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ
ਪੱਲੇ ਉੱਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਿਭਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਉਂਿਦਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ
ਹੁੰਿਦਆਂ, 35 ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਦੋਸ਼ ਹਾਂ! ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਸ ਦਾ ੋਧ
ਮੈਥੋਂ ਟਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
36 ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਉਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਿਫਰਦੀ ਹੈਂ?
ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ
ਹੋਈ ਸੀ। 37 ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਿਨੱਕਲੇਗੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ
ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
26
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ਇਸਰਾਏਲ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ
1 ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਹ
ਆਦਮੀ ਉਸ ਕੋਲ ਿਫਰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ ਬਹੁਤਾ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇਂਗੀ? ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 2 ਉਿਚਆਈਆਂ
ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ, ਤੇ ਵੇਖ! ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ
ਿਭੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਤੂੰ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠੀ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ
ਅਰਬੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 3 ਇਸੇ ਲਈ ਝੜਹ੍ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,
ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ
ਸ਼ਰਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। 4 ਕੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁਕਾਰੇਂਗੀ, ਹੇ
ਿਪਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ? 5 ਕੀ ਉਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਦਾ ਤੱਕ
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ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਿਖੱਝਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਵੇਖ, ਤੂੰ ਐਉਂ ਤਾਂ
ਬੋਲੀ, ਪਰ ਿਜੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੂੰ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਕੀ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਿਵਦਰੋਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਹਰੇਕ ਉੱਚੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ
7 ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ
ਮੁੜੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਚਾਲ ਬਾਜ਼ ਭੈਣ ਯਹੂਦਾਹ
ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ 8 ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਜਦ ਆਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਿਵਭਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰੀ
ਉਹ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਚਾਲ ਬਾਜ਼ ਭੈਣ ਯਹੂਦਾਹ ਨਾ ਡਰੀ
ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ 9 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ
* ਕੀਤਾ! 10 ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਚਾਲ ਬਾਜ਼ ਭੈਣ
ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੀ ਸਗੋਂ ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ। 11 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ
ਚਾਲਬਾਜ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਧਰਮੀ ਿਵਖਾਇਆ
ਹੈ 12 ਜਾ, ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਖ, ਮੁੜ, ਹੇ ਆਕੀ ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਹਰੀਆਂ ਵੱਟ
ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਿਦਆਲੂ ਜੋ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। 13 ਿਨਰਾ ਆਪਣੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ,
ਿਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਤੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਿਮਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਿਰਆਂ ਲਈ, ਹਰ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ
ਹੇਠ ਿਖਲਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ। 14 ਹੇ ਬੇਈਮਾਨ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੁੜੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਮਾਲਕ ਜੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ
ਹਰ ਟੱਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 15 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜੜੀ ਿਦਆਂਗਾ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚਾਰਨਗੇ 16 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਿਫਰ ਨਾ ਆਖਣਗੇ “ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ,” ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ
ਉਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਉਹ
ਿਫਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 17 ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ “ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ” ਆਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਿਫਰ
ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਅੜੀ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 18 ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ,
ਉਹ ਿਮਲ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਖ਼ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ।
6

ਇਸਰਾਏਲ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਿਖਆ ਸੀ, - ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਰਲਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਦੀ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਮਲਖ਼! ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਿਪਤਾ ਸੱਦੋਗ,ੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਿਫਰ ਨਾ ਜਾਓਗੇ। 20 ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 21 ਉਿਚਆਈਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਅਤੇ ਤਰਿਲਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਜੋ ਿਵਗਾੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਿਦੱਤਾ। 22 ਹੇ ਿਫਰਤੂ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੁੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਫਰਨ ਦਾ ਦਵਾਦਾਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਹੈਂ। 23 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਟੱਿਲਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਧੋਖਾ
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ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 24 ਪਰ ਉਸ ਿਘਣਾਉਣੀ ਵਸਤੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜੜਾਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਆਂ ਚੌਿਣਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਭੱਖ ਿਲਆ ਹੈ 25 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਿਵੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਈਏ ਅਤੇ
ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਨੂੰ ਕੱਜ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪਾਪ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੱਕ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।

4
ਤੋਬਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਇਸਰਾਏਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜੇਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ
ਵੱਲ ਮੁੜੇਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ
ਦੂਰ ਕਰੇਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਵਾਰਾ ਨਾ ਿਫਰੇਂ, 2 ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸਹੁੰ ਖਾਵੇਂ, ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ, ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਤਦ
ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਉਸਤਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। 3 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ
ਵਾਹੋ, ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਬੀਜੋ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁੰਨਤ
ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਲਹਾਓ, ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖੋ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਓ! ਮਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ਉਹ
ਬਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ
ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ।
1 ਹੇ

ਉੱਤਰ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਿਵੱਚ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਓ, ਅਤੇ ਆਖੋ
ਭਈ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਰੀ ਫੂਕੋ, ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ ਅਤੇ ਆਖੋ, ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਜੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ! 6 ਤੁਸੀਂ ਸੀਯੋਨ
ਿਵੱਚ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਪਨਾਹ ਲਈ ਨੱਠ ਅਤੇ ਖਲੋਵੋ ਨਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਵਲੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ!
7 ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਝਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ,
ਭਈ ਤੇਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਥੇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। 8 ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾਓ, ਿਸਆਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਰਲਾਓ, ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਤੇਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਸਾਥੋਂ ਟਲ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। 9 ਉਸ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਿਦਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਬੈਠ
ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਬੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ 10 ਤਦ
ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਹਾਏ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ! ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਪਈ ਹੈ!। 11 ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉੱਿਚਆਂ
ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਵੱਲ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਵੱਗੇਗੀ,
ਉਡਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, 12 ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੁੰਦ ਹਵਾ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਗੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ।
5 ਯਹੂਦਾਹ

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਘਰ ਜਾਣਾ
ਵੇਖ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਰਥ ਵਾਵਰੋਲੇ
ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਕਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ ਹਨ, ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ! ਅਸੀਂ
ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ! 14 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ
ਤੋਂ ਧੋ, ਭਈ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂ। ਿਕੰਨਾਂ ਿਚਰ ਤੇਰੇ ਬੁਰੇ ਿਖਆਲ ਤੇਰੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ? 15 ਦਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ, ਅਤੇ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਬਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, 16 ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ
ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਓ, - ਵੇਖ,ੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦਓ, ਿਕ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ! 17 ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹਨ! ਪੈਲੀ ਦੇ ਰਾਿਖਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
13
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ਚੌਂਹ ਪਾਿਸਓਂ ਘੇਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਆਕੀ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ। 18 ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆਂਦਾ,
ਇਹ ਤੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਤੱਕ ਅੱਪੜ
ਗਈ ਹੈ!
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ
ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ! ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ! ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਪੜਦੇ ਿਵੱਚ ਪੀੜ ਹੈ,
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ! ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੁਰੀ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। 20 ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹਾਰ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਕ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਚਾਨਕ
ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਨਾਸ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦੇ ਇੱਕ ਦਮ ਿਵੱਚ। 21 ਮੈਂ ਕਦ
ਤੱਕ ਇਹ ਝੰਡਾ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਂਗਾ? 22 ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੱਚੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ
ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
19

ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਿਮਲਣਾ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਬੇਡੌਲ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀ,
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। 24 ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ
ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਟੱਲੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ! 25 ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ। 26 ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਦਾ
ਮੇਵੇਦਾਰ ਮੈਦਾਨ ਉਜਾੜ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗ,ੇ ਉਹ ਦੇ ਡਾਢੇ ੋਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। 27 ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ! 28 ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਸੋਗ
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲ
ਚੁੱਿਕਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਿਣਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਗਰੰਜ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ
ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੜਾਂਗਾ। 29 ਘੋੜ ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੰਗੀ ਿਵੱਚ ਵੜਦੇ ਅਤੇ
ਚਟਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ। 30 ਹੇ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀਏ, ਤੂੰ
ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਂ? ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਪਾਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ
ਗਿਹਿਣਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਰਮਾ
ਪਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਿਵਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀ
ਤੈਥੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। 31 ਮੈਂ ਤਾਂ
ਉਸ ਔਰਤ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ
ਹੋਣ, - ਉਹ ਦੇ ਵਰਗੀ ਡਾਢੀ ਪੀੜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਿਜਹੜੀ ਆਪਣਾ
ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣਦੀ, ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਸਾਹ
ਲਈ ਹੌਂਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਭਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡੋਬ ਪੈ ਿਗਆ!।
23 ਮੈਂ
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ਰਲ ਿਮਲ ਕੇ ਜੂਲਾ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਿਡਆ
ਹੈ। 6 ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਦਾ ਬਿਘਆੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਚੀਤਾ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੀ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, - ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਪਾਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ
ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਫਰਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। 7 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਰਜਾ ਕੇ ਖੁਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣ
ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ! 8 ਉਹ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਘੋਿੜਆਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਿਫਰਦੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਿਹਣਕਦਾ
ਹੈ। 9 ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ? ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਿਜਹੀ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੇਗੀ?
10 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ
ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੁਕਾ ਿਦਓ। ਉਹ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਛਾਂਗ ਸੁੱਟੋ, ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 11 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦਗ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

5

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇਣਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਇਹ
ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ
ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਕਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। 13 ਨਬੀ ਹਵਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਬਚਨ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਐਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਬਚਨ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਅੱਗ
ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ
ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਵੇਖੋ, ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ
ਸੂਰਮੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਿਜਹ ਦੀ
ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੀ
ਹੈ। 16 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ ਖੁੱਲੀ ਗੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸੂਰਮੇ ਹਨ। 17 ਉਹ ਤੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ
ਤੇਰੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਹੰਜ਼ੀਰ ਚੱਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ। 18 ਪਰ ਉਹਨਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ 19 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਖੋਗ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਓਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਇਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਗ।ੇ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਾਪ
1 ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਐਧਰ ਉੱਧਰ ਨੱਸ,ੋ ਵੇਖੋ
ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਲੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲ
ਸਕੇ, ਿਜਹੜਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਭਾਲਣ
ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। 2 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਖਦੇ
ਹਨ “ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ,” ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
3 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਕੁੱਿਟਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੁਰੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ
ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਚਹਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੜਨ
ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। 4 ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਗਰੀਬ
ਹਨ, ਇਹ ਬੇਅਕਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,
ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ । 5 ਮੈਂ ਵੱਿਡਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ

ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਸੁਣਾਓ, 21 ਹੇ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ
ਿਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ
ਹਨ ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, 22 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੰਬੋਗੇ, ਿਜਹਨੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੇ ਬੰਨੇ ਉੱਤੇ, ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ
ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਉੱਛਲਣ ਪਰ ਉਹ ਨੂੰ
ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਜਣ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ
ਸਕਦੀਆਂ। 23 ਪਰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਦਲ ਿਜ਼ੱਦੀ ਅਤੇ ਆਕੀ ਹੈ, ਉਹ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 24 ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਤ
ਿਸਰ ਮੀਂਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਿਪਛਲਾ ਮੀਂਹ, ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦੇ
ਿਮੱਥੇ ਹੋਏ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 25 ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ

12 ਉਹਨਾਂ ਨੇ

20 ਯਾਕੂਬ
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ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਡੱਕ ਲਈਆਂ ਹਨ। 26 ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਫਾਂਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਘਾਤ ਿਵੱਚ
ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਾਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਦੇ ਹਨ।
27 ਿਜਵੇਂ ਿਪੰਜਰਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਤੇ
ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 28 ਉਹ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਿਫੱਟ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਉਹ
ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵਧ ਗਏ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ
ਹੀ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ, ਭਈ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼
ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 29 ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ
ਿਦਆਂਗਾ? ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਵੱਟਾ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ,
ਅਿਜਹੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਹੈ? 30 ਇੱਕ ਅਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ
ਗੱਲ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, 31 ਨਬੀ ਝੂਠੇ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦੇ ਹਨ, ਜਾਜਕ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਐਉਂ ਹੀ
ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ! ਪਰ ਜਦ ਓੜਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗ?ੇ ।

6
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਨਾ
ਹੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਓ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ
ਨੱਠ, ਤਕੋਆਹ ਿਵੱਚ ਤੁਰੀ ਫੂਕੋ, ਬੈਤ ਹੱਕਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਖੜਾ
ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁਿਰਆਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਝਾਕਦੀ
ਹੈ। 2 ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 3 ਆਜੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ,
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣਗੇ, ਹਰੇਕ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਚਰਾਵੇਗਾ। 4 ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਛੇੜੋ,
ਉੱਠ! ਅਸੀਂ ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੀਏ! ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ! ਿਦਨ
ਜੋ ਢਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
5 ਉੱਠ! ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਨੂੰ
ਢਾਹ ਸੁੱਟੀਏ!। 6 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੋ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦਮਦਮਾ ਬੰਨ, ਇਹ ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਧੱਕਾ ਧੋੜਾ
ਹੀ ਹੈ। 7 ਿਜਵੇਂ ਖੂਹ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਘਾਓ ਹਨ। 8 ਹੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈ, ਮਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤੈਥੋਂ ਖੱਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮਤੇ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇ ਿਚਰਾਗ ਕਰ ਦੇ!
1

ਿਵਦਰੋਹੀ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਰਿਹੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚੁੱਗ ਲੈਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਅੰਗੂਰ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰ। 10 ਮੈਂ ਿਕਹ ਨੂੰ
ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਿਕਹ ਨੂੰ ਜਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਨ? ਵੇਖ,ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ
ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਆਦਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮਗਨ ਨਹੀਂ
ਹਨ। 11 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਸਿਹੰਦਾ-ਸਿਹੰਦਾ ਥੱਕ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੂੰ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ
ਉੱਤੇ ਉਲੱਦ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਫਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
ਨਾਲ। 12 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇਸ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 13 ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ੇ ਦੇ ਲੋਭੀ ਹਨ,
ਅਤੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਜਕ ਤੱਕ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
14 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਫੱਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ! ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 15 ਕੀ ਉਹ
ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਏ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੂਲੋਂ
ਹੀ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਏ! ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ
ਵੀ ਨਾ! ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਡੱਿਗਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਿਜਸ
9 ਸੈਨਾਂ
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ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇਣਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਖਲੋ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਿਤਆਂ ਲਈ ਪੁੱਛੋ, ਿਕ ਅੱਛਾ ਰਾਹ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ
ਅਰਾਮ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਚੱਲਾਂਗ।ੇ 17 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਖੇ ਠਿਹਰਾਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਤੁਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਿਖਆ ਅਸੀਂ
ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗ।ੇ 18 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਕੌਮੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ,ੋ ਹੇ ਮੰਡਲੀ,
ਤੂੰ ਜਾਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 19 ਹੇ ਧਰਤੀ ਸੁਣ! ਮੈਂ
ਇਸ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 20 ਕਾਹਦੇ
ਲਈ ਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਲੁ ਬਾਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬੇਦ-ਮੁਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ? ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ
ਬਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। 21 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਿਪਉ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣਗੇ, ਗੁਆਢ
ਂ ੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
16

ਉੱਤਰ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ,ੋ ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਦੇਸ ਵਲੋਂ
ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗ
ਉੱਠੀ ਹੈ। 23 ਉਹ ਧਣੁੱਖ ਅਤੇ ਭਾਲਾ ਫੜਹ੍ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ
ਬੇਰਿਹਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂੰ ਗੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ
ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੰਗੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨਦੇ
ਹਨ, ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ! 24 ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਜਣਨ
ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ। 25 ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਲੋ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੈਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਭੈਅ ਹੈ।
26 ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਤੱਪੜ ਬੰਨ, ਅਤੇ
ਸੁਆਹ ਿਵੱਚ ਲੇਿਟਆ ਰਿਹ। ਤੂੰ ਸੋਗ ਕਰ ਿਜਵੇਂ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ
ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਿਸਆਪਾ ਕਰ, - ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗਾ। 27 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੜਹ੍ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਭਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਪਰਖੇਂ। 28 ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੀਠ ਤੇ ਆਕੀ
ਹਨ, ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ
ਹਨ, ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 29 ਧੌਕਣੀ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਲ ਫੂਕਦੇ ਹਨ, ਿਸੱਕਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ
ਦਾ ਕੰਮ ਐਂਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਿਰਆਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 30 ਉਹ
“ਰੱਦੀ ਚਾਂਦੀ” ਅਖਵਾਉਣਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
22 ਯਹੋਵਾਹ
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ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਪਰ੍ਵਚਨ
ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਖਲੋ
ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਅਤੇ ਆਖ ਿਕ ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸਾਿਰਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ
ਥਾਣੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੜਦੇ ਹੋ 3 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਰਾਹਾਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਣ ਿਦਆਂਗਾ 4 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ
ਰੱਖੋ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ,
ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ! 5 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ
1
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ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਿਵੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ 6 ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਸ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਵਹਾਓ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਾਓ 7 ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਵੱਸਣ ਿਦਆਂਗਾ। 8 ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 9 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗ,ੇ ਖੂਨ
ਕਰੋਗੇ, ਿਵਭਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓਗੇ, ਬਆਲ ਲਈ ਧੂਪ
ਧੁਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? 10 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਖਲੋਵੋਗੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖੋਗੇ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ
ਕਰਦੇ ਜਾਓ? 11 ਕੀ ਇਹ ਘਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ? ਵੇਖ,ੋ
ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 12 ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਓ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ
ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ! 13 ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਅਨੇ ਰੇ ਬੋਲਦਾ ਿਰਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਜਦ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਿਦਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ 14 ਤਦ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ
ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ
ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ
ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ 15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ
16 ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ
ਕਰੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ 17 ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ? 18 ਬੱਚੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਗਦੇ ਹਨ, ਿਪਉ ਅੱਗ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਵੀ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ
ਿਕ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਅੱਗੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ
ਭੜਕਾਉਣ! 19 ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੜਬੜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ? 20 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ, ਮੇਰਾ ੋਧ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ,
ਆਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ, ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ
ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਲ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਝਗ
ੇ ਾ ਨਹੀਂ।
21 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ, - ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਵਧਾਓ
ਅਤੇ ਮਾਸ ਖਾਓ। 22 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ 23 ਪਰ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੋ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਭਲਾ ਹੋਵੇ 24 ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਨਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ
ਆਪਿਣਆਂ ਮਨ ਮੱਿਤਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਆਕੜ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਿਪਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। 25 ਇਸ
ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਅਰਥਾਤ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਅਨੇ ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨੱਤ ਘੱਲਦਾ
ਿਰਹਾ 26 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ,
ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਅਕੜਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ
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ਕੇ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। 27 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੇਂਗਾ ਪਰ
ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਨਾ
ਦੇਣਗੇ। 28 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਿਜਸ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ।
ਸਿਚਆਈ ਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 29 ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਲ ਮੁਨਾ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡ,
ਨੰ ਿਗਆਂ ਿਟੱਿਬਆਂ ਉੱਤੇ ਵੈਣ ਚੁੱਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਬ
ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਬਨ-ਿਹੰਨਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੰਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਅੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਬੁਰਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਰੱਖੀਆਂ ਭਈ ਉਹ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨ 31 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਫਥ ਦੇ ਉੱਚੇ
ਸਥਾਨ ਿਜਹੜੇ ਬਨ-ਿਹੰਨਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਹਨ ਬਣਾਏ ਭਈ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜਨ, ਿਜਹ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਇਆ। 32 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ
ਉਹ ਿਦਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ
ਤੋਫਥ ਨਾ ਅਖਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬਨ-ਿਹੰਨਮ ਦੀ ਵਾਦੀ, ਸਗੋਂ “ਕਤਲ
ਦੀ ਵਾਦੀ,” ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੋਫਥ ਿਵੱਚ ਦੱਬਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 33 ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਰੰਦੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰਾਵੇਗਾ।
34 ਤਦ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਅਨੰ ਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਲਾੜੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ
ਲਾੜੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ ਉਜਾੜ ਬਣ
ਜਾਵੇਗਾ।
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ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ,
ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਉਣਗੇ। 2 ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਅੱਗ,ੇ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਅੱਗੇ
ਿਖਲਾਰ ਦੇਣਗੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ
ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਚਲਦੇ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਿਲਬ
ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਭੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂੜੀ
ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ 3 ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਬੁਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਬਿਚਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਬਚ ਰਿਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਿਦਆਂਗਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੀਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਣਗੇ, ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ!।
ਪਾਪ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਤਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
- ਜਦ ਉਹ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਿਫਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ? ਜਦ ਉਹ
ਿਫਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਿਫਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ? 5 ਿਫਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੀ ਇਹ ਪਰਜਾ ਿਕਉਂ ਸਦਾ ਦੀ ਿਫਰਤ ਨਾਲ ਿਫਰ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਮੱਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
6 ਮੈਂ ਿਧਆਨ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ
ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਘੋੜਾ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। 7 ਨਾਲੇ
ਹਵਾਈ ਲਮਢੀਂਗ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਘੁੱਗੀ, ਅਬਾਬੀਲ ਅਤੇ
ਸਾਰਸ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। 8 ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਆਖਦੇ
ਹੋ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਹੈ? ਪਰ ਵੇਖ,ੋ ਿਲਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਿਲਖਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 9 ਬੁੱਧਵਾਨ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਖ,ੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ
4
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ਿਦੱਤਾ, - ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਬੁੱਧ ਹੋਈ? 10 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਿਰਆਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ੇ ਦੇ ਲੋਭੀ ਹਨ, ਨਬੀ ਤੋਂ ਜਾਜਕ ਤੱਕ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 11 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਫੱਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ! ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।
12 ਕੀ ਉਹ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਏ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ?
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਪੀਲਾ
ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਵੀ ਨਾ! ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਡੱਿਗਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ
ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 13 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਿਮਟਾ
ਿਦਆਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਲ ਿਵੱਚ ਅੰਗੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ
ਹੰਜ਼ੀਰ ਿਵੱਚ ਹੰਜ਼ੀਰਾਂ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 14 ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਈਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਵਹੁ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਡੀਿਕਆ ਪਰ ਕੋਈ
ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਵੇਖ,ੋ
ਭੈਅ ਸੀ। 16 ਉਸ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਖਰਾਿਟਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾਨ ਤੋਂ
ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੰਗੀ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਿਹਣਕਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਤੀ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਨਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। 17 ਵੇਖੋ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗਾ,
ਨਾਲੇ ਨਾਗ ਿਜਹੜੇ ਮੰਤਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦ।ੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਗੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਪੀੜਾ
ਮੈਂ ਕਦ ਗ਼ਮ ਤੋਂ ਿਦਲਾਸਾ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਖੁੱਸਦਾ ਹੈ। 19 ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਦੇਸ
ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਿਕਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਮੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ੋਧਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਓਪਰੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਨਾਲ?
20 ਫਸਲ ਲੰ ਘ ਗਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਨਾ
ਗਏ। 21 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਫੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਫੱਟੜ ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਘਬਰਾਹਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਫਿੜਆ ਹੈ। 22 ਕੀ ਿਗਲਆਦ
ਿਵੱਚ ਬਲਸਾਨ ਦਾ ਰੋਗਨ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬੀਬ ਨਹੀਂ?
ਿਫਰ ਿਕਉਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?।
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1 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਝੂਆਂ ਦਾ

ਸੋਤਾ! ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਿਦਨ
ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ! 2 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਰਾਹੀਆਂ
ਲਈ ਿਟਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ! ਤਦ ਮੈਂ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਚੱਿਲਆ ਜਾਂਦਾ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਭਚਾਰੀ
ਹਨ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹਨ। 3 ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਧਣੁੱਖ
ਵਾਂਗੂੰ ਝੂਠ ਲਈ ਿਲਫਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਪਰ
ਸਿਚਆਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਦੀ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 4 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ* ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਨਾ ਰੱਖੋ, ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਥਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ
ਚੁਗਲਖ਼ੋਰ ਹੈ। 5 ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨਾਲ ਠੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ
ਿਸਖਾਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਵਸੇਬਾ
ਧੋਖੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, 6 ਧੋਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 7 ਇਸ ਲਈ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
*
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ਪਰਖਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
8 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤਾੜ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, - ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ? ਕੀ ਅਿਜਹੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਦਲਾ
ਨਾ ਲਵੇਗੀ? 10 ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਲਈ ਰੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੁਰਲਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ
ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਿਸਆਪਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੜ ਗਏ
ਹਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਵੱਗਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ। ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ
ਨੱਠ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ। 11 ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ
ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਅਤੇ ਿਗੱਦੜਾਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ। ਮੈਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਸਣ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 12 ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਸਕੇ? ਿਜਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੱਸ।ੇ ਧਰਤੀ ਿਕਉਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਵਾਂਗੂੰ ਜਲ ਗਈ
ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ? 13 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ 14 ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਦਲ
ਦੇ ਹਠ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਆਲੀਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ 15 ਇਸ ਲਈ
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
- ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਅੱਕ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਖੁਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਵਹੁ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਵਾਂਗਾ 16 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ
ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਭੇਜਾਂਗਾ
ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ
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ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਤੇ
ਿਸਆਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਭਈ ਉਹ ਆਉਣ,
ਬੁੱਧਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲੋ ਜੋ ਉਹ ਆਉਣ। 18 ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੈਣ ਚੁੱਕਣ, ਭਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਥਰੂ ਵਗਣ,
ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛਮਾ-ਛਮ ਚੋਵ।ੇ 19 ਵੈਣ
ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਹੇ ਲੁ ੱਟੇ ਗਏ!
ਅਸੀਂ ਡਾਢੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਿਡਆ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਸੇਿਬਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਜੋ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ। 20 ਹੇ ਇਸਤਰੀਓ,
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ
ਸੁਣ!ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਣ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਗੁਆਢ
ਂ ਣ
ਨੂੰ ਿਸਆਪਾ ਿਸਖਾਵੇ! 21 ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍
ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਿਡਆਂ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਭਈ ਗਲੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੰਿਡਆਂ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। 22 ਬੋਲੋ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ, - ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਖੁੱਿਲਆਂ
ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਮਲੀਹ ਵਾਂਗੂੰ ਿਡੱਗਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਾਿਢਆਂ ਦੇ ਮਗਰ
ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 23 ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ,
ਨਾ ਬਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਨਾ ਧਨੀ ਆਪਣੇ ਧਨ
ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ 24 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ
ਕਰੇ ਭਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ
ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਯਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 25 ਵੇਖ,ੋ
ਉਹ ਿਦਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁੰਨਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ 26 ਿਮਸਰ ਨੂੰ , ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ,
ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
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ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾੜਹ੍ੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ
ਿਵਧੀਆਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਲਗਾਇਆ l

10

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਅਰਾਧਨਾ
1 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ, 2 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ
ਨਾ ਿਸੱਖ,ੋ ਨਾ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 3 ਉੱਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਹਨ,
ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਹੱਥ
ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 4 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਨੂੰ ਹਥੌਿੜਆਂ ਅਤੇ ਿਕੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਈ ਉਹ ਿਹੱਲ
ਨਾ ਸਕੇ। 5 ਉਹ ਕਕੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ!
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ
ਹੀ ਉਹ ਭਿਲਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 6 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ।
7 ਹੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ? ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 8 ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਦਰਦ
ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਉਹ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਹੀ
ਹੈ। 9 ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਊਫਾਜ਼ ਸ਼ਿਹਰ
ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਿਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਮਸਤਰੀ ਦਾ, ਸਰਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ
ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ! 10 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਹ
ਜੀਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਲਾਲ
ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਝੱਲ
ਸਕਦੀਆਂ। 11 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਿਜਹਨਾਂ
ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਹੇਠ ਿਮਟ ਜਾਣਗੇ।
ਸਤੂਤੀ ਦਾ ਗੀਤ
ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ
ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ
ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਿਣਆ ਹੈ। 13 ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼
ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਤੋਂ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਖਾ ਲਈ ਿਬਜਲੀਆਂ
ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
14 ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਬੇਦਰਦ ਅਤੇ ਿਗਆਨਹੀਣ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ
ਸਰਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ
ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ। 15 ਉਹ
ਫੋਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਿਮਟ
ਜਾਣਗੇ। 16 ਿਜਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਗੋਤ ਉਹ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਹੈ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
12

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ
ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਿਜਹੜੀ ਘੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈਂ। 18 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ
ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਪੀਏ ਨਾਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦਆਂਗਾ, ਭਈ ਉਹ ਸਮਝਣ। 19 ਮੇਰੇ ਘਾਓ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਮੇਰਾ ਫੱਟ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ
ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲਾਂਗਾ।
20 ਮੇਰਾ ਤੰਬੂ ਲੁ ੱਿਟਆ ਿਗਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਲਾਸਾਂ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੰਬੂ ਫੇਰ ਤਾਣੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾਵੇ।
17 ਧਰਤੀ
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21 ਆਜੜੀ ਤਾਂ ਬੇਦਰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ
ਗਏ। 22 ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਉੱਤਰ
ਦੇਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੌਲ਼ਾ, ਭਈ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਰਾਨ ਹੋ
ਜਾਣ, ਉਹ ਿਗੱਦੜਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਬਣਨ। 23 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ, ਿਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। 24 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਪਰ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ, ਨਾ ਿਕ ਆਪਣੇ
ੋਧ ਨਾਲ ਮਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਟਾਵੇਂ। 25 ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ
ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ,
ਉਹ ਨੂੰ ਭੱਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਸੇਿਬਆਂ ਨੂੰ
ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ।
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ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਅਤੇ ਨੇ ਮ
ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ
ਿਕ 2 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ 3 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ! 4 ਿਜਹ
ਦਾ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਿਦਨ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ, ਹਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਹ ਦਾ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ 5 ਭਈ ਮੈਂ ਉਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ
ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਦੇਸ ਿਦਆਂਗਾ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ ਿਜਹਾ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ। ਤਦ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਆਮੀਨ, ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ!। 6 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਡੌਂਡੀ
ਿਪੱਟਵਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤਗੀਦ ਨਾਲ
ਿਚਤਾਰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਚਤਾਰਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ
ਮੇਰੀ ਸੁਣ!ੋ 8 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਿਣਆ, ਨਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ। ਹਰੇਕ
ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਅੜੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ
ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ 9 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10 ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ
ਵੱਲ ਿਫਰ ਗਏ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਸੀ 11 ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਦੀ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਨਾ
ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਚੱਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਾਂਗਾ
12 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਿਚੱਲਾਉਣਗੇ ਿਜਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ
ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਚਾ
ਨਾ ਸਕਣਗੇ 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ, ਤੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਿਜੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਚੌਂਕ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀਆਂ
ਿਗਣਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਲਈ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਭਈ
ਤੁਸੀਂ ਬਆਲ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਓ। 14 ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ
1 ਉਹ
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ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਰਲਾ ਨਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਚੁੱਕ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪੁਕਾਰਨਗੇ 15 ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਜਦ ਉਸ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮਾਸ ਤੈਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ?
ਜਦ ਤੂੰ ਬਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਂ 16 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, “ਇੱਕ ਹਰਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਫਲਦਾਇਕ
ਜ਼ੈਤੂਨ” ਪਰ ਵੱਡੇ ਰੌਲ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਉਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 17 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਿਜਸ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬਦੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ
ਬਆਲ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ।
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸਾਜਸ਼
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਿਗਆ, ਤਦ
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਈਆਂ। 19 ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ
ਅਸੀਲ ਲੇਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਕਾਏ ਸਨ, ਿਕ
ਆਓ, ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਫਲ ਸਣੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਆਓ,
ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਏ, ਭਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ! 20 ਪਰ ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਿਜਹੜਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਦਲ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ
ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੋਿਲਆ ਹੈ। 21 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਅਨਾਥੋਥ ਕਸਬੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੀ
ਜਾਨ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਾ ਕਰ ਮਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂ! 22 ਇਸ
ਲਈ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵਾਂਗਾ! ਜੁਆਨ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਕਾਲ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ 23 ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ
ਬਚੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਨਾਥੋਥ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਬਰ
ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ।
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ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰੇਂਗਾ, ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਿਕਉਂ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਸਾਰੇ ਛਲੀਏ ਛਲ
ਿਵੱਚ ਸੁਖੀ ਹਨ? 2 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜਹ੍ ਵੀ
ਫੜ ਲਈ, ਉਹ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲ ਵੀ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। 3 ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ
ਵੱਲ ਹੈ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ! 4 ਧਰਤੀ ਕਦੋਂ
ਤੱਕ ਸੋਗ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਪੈਲੀ ਦਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਕੁਮਲਾਇਆ ਰਹੇ?
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ
ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਹੂੰਝੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ
ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। 5 ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਦੌਿੜਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਥਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਿਕਵੇਂ ਕਰੇਂਗਾ?
ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਜੰਗਲ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? 6 ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਨੇ ਵੀ, - ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ।
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7 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਨੂੰ ਿਤਆਗ
ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਨੂੰ , ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 8 ਮੇਰੇ ਿਮਰਾਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣ
ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ
ਉਸ ਤੋਂ ਿਘਣ ਹੈ। 9 ਕੀ ਮੇਰੀ ਿਮਰਾਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਚਤਲਾ ਿਸ਼ਕਾਰੀ
ਪੰਛੀ ਹੈ? ਕੀ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਉਹ ਦੇ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਰੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਓ
ਭਈ ਉਹ ਖਾਣ! 10 ਬਹੁਤੇ ਆਜੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ
ਉਜਾੜ ਿਦੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਿਹੱਸਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਮੱਿਧਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ
ਮੇਰੇ ਸੁਥਰੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਰਾਨ ਉਜਾੜ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 11 ਉਹਨਾਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਕੇ ਥੇਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਿਦਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦਾ। 12 ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲੁ ਟੇਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ
ਬਸ਼ਰ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। 13 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀ ਕਣਕ, ਤੇ ਵੱਢੇ ਕੰਡੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਕਾਇਆ ਪਰ ਲਾਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੇਜ ੋਧ
ਦੇ ਕਾਰਨ।

ਵੈਰੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ ਿਮਰਾਸ ਨੂੰ ਛੂਹੰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵਾਿਰਸ ਬਣਾਇਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਭੂਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਉਖਾੜ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਾਂਗਾ 15 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਭਈ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਰਹਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 16 ਤਦ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਿਦਲ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ
ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਭਈ “ਯਹੋਵਾਹ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ”
ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਆਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਿਸਖਾਈ ਤਾਂ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 17 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ
ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਉਖਾੜ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਿਮਟਾ
ਿਦਆਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ!।
14 ਯਹੋਵਾਹ
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ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੁੱਖ

ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਕਤਾਨ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ
ਪਾ ਲੈ ਪਰ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਭੇਵੀਂ 2 ਸੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ
ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਲਆ 3 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਦੂਜੀ
ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 4 ਿਜਹੜਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਿਲਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਤ ਨੂੰ
ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਤੇੜ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕਾ ਦੇ 5 ਸੋ ਮੈਂ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਰਾਤ ਕੋਲ ਲੁ ਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 6 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਫ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈ ਿਜਹ ਦੇ ਲੁ ਕਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ 7 ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ
ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਓਂ ਿਲਆ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ
ਿਵਗੜ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਿਰਹਾ। 8 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 9 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਐਉਂ ਹੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
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ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਿਦਆਂਗਾ 10 ਇਹ ਬੁਰੀ ਪਰਜਾ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਆਕੜ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੀ
ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਵੇਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਝੇ ਰਿਹਣ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਜਾ, ਨਾਮ, ਉਸਤਤ
ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਿਨਆ l
ਸ਼ਿਹਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੁੱਿਪਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਾਰੇ ਮਟਕੇ ਮਧ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ
ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਟਕੇ ਮਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ? 13 ਤਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ,
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ,
ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ , ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ
ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਭਰ ਿਦਆਂਗਾ 14 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾ
ਿਦਆਂਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਿਪਉ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਪੱਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ
ਰਹਮ ਕਰਾਂਗਾ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇ।
12

ਘਮੰਡ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਬੋਿਲਆ ਹੈ। 16 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵਿਡਆਈ
ਿਦਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਉਹ ਅਨੇ ਰਾ ਿਲਆਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗ,ੇ ਘੁਸਮੁਸੇ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇ ਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਯਾ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ 17 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪੜਦੇ ਿਵੱਚ ਰੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਵਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇੱਜੜ ਫਿੜਆ ਿਗਆ। 18 ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖ,
ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ ਹੈ। 19 ਦੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਹੂਦਾਹ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਿਗਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ
ਗਏ। 20 ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆ ਨੂੰ
ਵੇਖ! ਉਹ ਇੱਜੜ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤੇਰਾ
ਸੋਹਣਾ ਇੱਜੜ? 21 ਤੂੰ ਕੀ ਆਖੇਗੀ ਜਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਗੂ ਹੋਣ
ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਵੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਿਸਖਾਇਆ, ਭਈ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਹੋਣ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਿਜਵੇਂ ਔਰਤ
ਨੂੰ ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ? 22 ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਖੇ,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੇ ਵਾਫ਼ਰ
ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਿਕ ਤੇਰਾ ਲਿਹੰਗਾ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ
ਅੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ 23 ਭਲਾ, ਕੂਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ,
ਜਾਂ ਚੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਭਿਲਆਈ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਿਜਸ ਨੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਸੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ! 24 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਭੋਹ ਵਾਂਗੂੰ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਉਜਾੜ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ
ਿਫਰਦਾ ਹੈ। 25 ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰਾ ਿਮਿਣਆ ਹੋਇਆ
ਭਾਗ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। 26 ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲਿਹੰਗਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ
ਿਦਆਂਗਾ, ਸੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 27 ਤੇਰਾ ਿਵਭਚਾਰ, ਤੇਰਾ
ਿਹਣਕਣਾ, ਤੇਰੇ ਗੁੰਡੇ ਿਵਭਚਾਰ, ਪੈਲੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਟੱਿਬਆਂ ਉੱਤੇ, ਇਹ
ਤੇਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੇਖੇ। ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ! ਤੂੰ ਪਾਕ
ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗਾ! ਿਕੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੈ?
15
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ਿਭਆਨਕ ਸੋਕਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਸੋਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨੂੰ ਆਇਆ, 2 ਯਹੂਦਾਹ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਝੋਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਿਲਆਂ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭੋਂ ਉੱਤੇ
ਬਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਿਣਆਂ ਛੋਿਟਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਚੁਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਸੱਖਣੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਸਣੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੁੰਦੇ
ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 4 ਭੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੋ ਿਤੜਕ ਗਈ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੀ
ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਢੱਕ ਲਏ ਹਨ। 5 ਹਰਨੀ ਵੀ ਰੜ
ਿਵੱਚ ਜਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ
ਹੈ। 6 ਜੰਗਲੀ ਗਧੇ ਨੰ ਗੇ ਿਟੱਿਬਆਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਵਾ ਲਈ ਿਗੱਦੜਾਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਘੁਰਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਿਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਹਿਰਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। 7 ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਕੁਝ
ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੇਰੀਆਂ-ਫੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ
ਪਾਪ ਕੀਤਾ। 8 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਆਸਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਇਆ
ਹੈ? ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਹੀ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜਾ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮੁੜਦਾ ਹੈ? 9 ਤੂੰ
ਿਕਉਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਵਾਂਗੂੰ ਜੋ ਬਚਾ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਵੀ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਪਰਜਾ
ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਿਫਰਨ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾਂ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ! ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਿਕਆ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ
ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵੇਗਾ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰ 12 ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਚੱਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਵਾ ਨਾਲ
ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ!। 13 ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਹਾਏ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ!
ਵੇਖ, ਨਬੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ,
ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸੱਚੀ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਦਆਂਗਾ 14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ
ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਝੂਠੇ ਦਰਸ਼ਣ, ਿਨਕੰਮੇ ਫ਼ਾਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੇ ਛਲ
ਨਾਲ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ 15 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦੇ ਹਨ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਬੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ
ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 16 ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਗੰਮ
ਵਾਚਦੇ ਹਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਨਾ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਉਹ,
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੋਲਾਂਗਾ। 17 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ, - ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣਗੀਆਂ,
ਉਹ ਨਾ ਥੰਮਣਗੀਆਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਵੱਡੇ
ਫੱਟ ਨਾਲ ਫੱਟੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ। 18 ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਜਾਂਵਾਂ, ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ! ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਵੜਾਂ, ਤਾਂ ਵੇਖ, ਕਾਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਬੀ ਅਤੇ
ਜਾਜਕ ਇੱਕ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਫਰਨਗੇ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
1
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19 ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ
ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਿਘਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਮਾਿਰਆ ਕੁੱਿਟਆ ਹੈ,
ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਡੀਿਕਆ
ਪਰ ਭਿਲਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰ ਵੇਖ,ੋ
ਹੌਲ ਸੀ। 20 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ। 21 ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਸਾਡੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ
ਪਰਤਾਪਵਾਨ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਤੋੜ। 22 ਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਕਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਫੁਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ? ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ
ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

15
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਿਤਆਗ
1 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਮੇਰੇ
ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਸ ਪਰਜਾ ਵੱਲ ਨਾ ਝੁਕਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ! 2 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ, ਅਸੀਂ ਿਕੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਤਾਂ ਤੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਿਜਹੜੇ ਮੌਤ ਲਈ ਹਨ
ਉਹ ਮੌਤ ਵੱਲ, ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਹਨ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਵੱਲ, ਿਜਹੜੇ
ਕਾਲ ਲਈ ਹਨ ਉਹ ਕਾਲ ਵੱਲ, ਿਜਹੜੇ ਕੈਦ ਲਈ ਹਨ ਉਹ ਕੈਦ ਵੱਲ
ਚਲੇ ਜਾਣ। 3 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, - ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ, ਕੁੱਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਖਾ
ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਭੈਅ ਹੋਣ ਲਈ ਿਦਆਂਗਾ। 5 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ
ਖਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਦਰਦੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮੁੜੇਗਾ? 6 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੂੰ
ਿਪੱਛੇ ਨੂੰ ਿਫਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਿਗਆ! 7 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਛੱਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਛੱਿਟਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਂਤ ਕੀਤਾ,
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਮੁੜੇ। 8 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਧਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗ,ੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ
ਲੁ ਟੇਰਾ ਿਲਆਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਡਰ ਅੱਚਨਚੇਤ
ਪਾਇਆ। 9 ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ ਸੱਤ ਜਣੇ ਸਨ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਨ
ਦੇ ਿਦੱਤੀ, ਜਦ ਅਜੇ ਿਦਨ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਲਿਹ ਿਗਆ, ਉਹ
ਸ਼ਰਿਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਪਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ-ਖੂਹੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ।
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਿਵਰਲਾਪ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ! ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਣਆ ਜੋ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਕਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਸਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਨਾ
ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਨਾ ਉਧਾਰ ਿਲਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰਦੇ
ਹਨ! 11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭਿਲਆਈ ਲਈ
ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ 12 ਕੀ ਕੋਈ ਲੋਹੇ
ਨੂੰ , ਹਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਿਪੱਤਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? 13 ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਮਾਲ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਲਈ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੁੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ
14 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ ਵੱਲ ਲੰ ਘਾ
ਿਦਆਂਗਾ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਅੱਗ
ਮੱਚ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੱਚੇਗੀ। 15 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ,
10 ਹਾਏ
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ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ
ਬਦਲਾ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਧੀਰਜ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਈਂ, ਜਾਣ ਲੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਲਾਹਮਾ ਝੱਿਲਆ ਹੈ। 16 ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦਾ ਅਨੰ ਦ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
ਹਾਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। 17 ਮੈਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਬੈਿਠਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੋਹਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ
ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਗਜ਼ਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 18 ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਿਕਉਂ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫੱਟ ਿਕਉਂ ਅਸਾਧ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਝੂਠੀ ਨਦੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜੇ ਠਿਹਰਦੇ ਨਹੀਂ?। 19 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ,
ਭਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਸਕੇਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹੰਗ ਮੁੱਲੇ ਨੂੰ ਨਿਖੱਧ ਨਾਲੋਂ
ਅੱਡ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ,
ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੇਗਾ। 20 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਲਈ ਇੱਕ
ਪੱਕੀ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ
ਤੈਨੂੰ ਿਜੱਤ ਨਾ ਸਕਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਂ, ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 21 ਮੈਂ ਬੁਿਰਆਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ
ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਬੇਤਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ।
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਤੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰਤ ਲੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ 3 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਲਈ ਿਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੰਮੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, 4 ਉਹ ਮੌਤ ਵਾਲੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ।
ਨਾ ਕੋਈ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਦੱਬੇ ਜਾਣਗੇ, - ਉਹ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ
ਰੂੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ
ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
- ਤੂੰ ਸੋਗ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਾ ਵੜ, ਨਾ ਿਵਰਲਾਪ ਲਈ ਜਾ ਅਤੇ ਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਲਈ
ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਅਤੇ ਰਹਮ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 6 ਇਸ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਬੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ
ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਣਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਨਾ ਭੱਦਣ
ਕਰਾਉਣਗੇ 7 ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੋੜੇਗਾ
ਭਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਈ ਿਦਲਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦਾ
ਕਟੋਰਾ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਲਈ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ 8 ਤੂੰ
ਦਾਵਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਪੀਵੇਂ
9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਤੇਿਰਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਅਨੰ ਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਲਾੜੇ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। 10 ਤਾਂ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਭਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਬੁਿਰਆਈ
ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਉਂ ਆਖੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦੀ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? ਅਤੇ
ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤਾ? 11 ਤਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ,
ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ
12 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਹਠ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੇਰੀ
1 ਯਹੋਵਾਹ
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ਨਾ ਸੁਣੇ 13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਿਜਹ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ।
ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ
ਲਈ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ, ਿਕ ਿਫਰ ਨਾ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਹੜਾ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ” 15 ਸਗੋਂ
“ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਸ ਵੱਲੋਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ।” ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ
ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
14 ਇਸ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਛੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਿਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ, ਹਰ ਿਟੱਲੇ
ਤੋਂ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਗੇ 17 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ
ਲੁ ੱਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਛੁੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ
ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਵੱਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਿਮਰਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
16 ਵੇਖ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਬਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੜਹ੍, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ
ਪਨਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ
ਆਖਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਿਨਰਾ ਝੂਠ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ* ਿਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। 20 ਕੀ ਆਦਮੀ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ!
21 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਵਾਂਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ!।
19

17

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
1 ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਪ, ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਕਲਮ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਨਕ ਨਾਲ
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਕਿਰਆ ਿਗਆ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰੇ
ਰੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ 3 ਹੇ ਖੇਤ ਿਵਚਲੇ ਮੇਰੇ
ਪਰਬਤ, ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ , ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇਰੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਲੁ ੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ
4 ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਦੀ ਟਿਹਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਸਦਾ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੁਝ ਕਹਾਉਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਸਰਾਪ ਉਸ ਮਰਦ ਉੱਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹ ਦਾ ਿਦਲ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਫਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! 6 ਉਹ
ਥਲ ਦੇ ਰਤਮੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਭਿਲਆਈ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ,
ਉਹ ਉਜਾੜ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ, ਿਵਰਾਨ ਕੱਲਰ ਸ਼ੋਰ
ਿਵੱਚ। 7 ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਿਜਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ
ਹੈ, ਿਜਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ! 8 ਉਹ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
5
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ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ
ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗਰਮੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ
ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਔੜ ਦੇ ਸਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ
ਉਹ ਫਲ ਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇਗਾ। 9 ਿਦਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼
ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? 10 ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਿਦਲ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ,
ਭਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਫਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ ਦੇ। 11 ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ
ਿਬਨਾਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਤੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਆਂਿਡਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਓੜਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣੇਗਾ।
12 ਇੱਕ ਪਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਆਦ ਤੋਂ ਉਿਚਆਈ ਤੋਂ ਥਾਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। 13 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਆਸਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਤਆਗਣ ਵਾਲੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ “ਮੇਰੇ
ਿਫਰਤੂ” ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਤਾ ਹੈ।
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

14 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਲ ਹੋਵਾਂਗਾ!

ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਬਚਾਂਗਾ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੈਂ। 15 ਵੇਖ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ
ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ! 16 ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ ਆਜੜੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਤਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੋਗ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ
ਚਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ,
ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੀ। 17 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਨਾ ਬਣ,
ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਹੈ। 18 ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਹ, ਉਹ
ਘਬਰਾਉਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਬਪਤਾ ਦਾ
ਿਦਨ ਿਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਭੰਨ ਸੁੱਟ!।
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕ*
ਉੱਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ
ਖਲੋ 20 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਅਤੇ ਹੇ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਓ ਿਜਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ! 21 ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਬਰਦਾਰ
ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਦੀ ਅੰਦਰ ਿਲਆਓ 22 ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜੋ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਨ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 23 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਨ
ਲਾਇਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕੜਾ ਿਲਆ ਭਈ ਉਹ ਨਾ
ਸੁਣਨ, ਨਾ ਮੱਤ ਲੈਣ। 24 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਦਲ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਇਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭਾਰ ਨਾ ਿਲਆਓਗੇ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ 25 ਤਦ
ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ, ਦਾਊਦ
ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ,
ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੜਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਵੱਿਸਆ
ਰਹੇਗਾ 26 ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਤੋਂ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ, ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਦੱਖਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ
ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਲੁ ਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਲਆਉਣਗੇ 27 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
19 ਯਹੋਵਾਹ
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ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਪਰ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੜਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਕੋ
ਤਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਮਿਹਲਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਝਗ
ੇ ੀ ਨਹੀਂ।

18
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
1 ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਿਕ 2 ਉੱਠ ਅਤੇ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ 3 ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ 4 ਉਹ
ਭਾਂਡਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਿਵਗੜ ਿਗਆ। ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। 5 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 6 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ
ਘੁਿਮਆਰ ਵਾਂਗੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ। ਵੇਖ,ੋ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਮੱਟੀ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੋ 7 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਢਾਹ
ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ 8 ਜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਿਜਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਮੁੜੇ, ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਬਦੀ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗਾ,
ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚੀ ਸੀ 9 ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ
ਿਕਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਲਾਵਾਂਗਾ 10 ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਭਿਲਆਈ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗਾ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ
ਉਸ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ 11 ਹੁਣ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ
ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ
12 ਪਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਜੁਗਤਾਂ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਿਦਲ
ਦੀ ਆਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਕਨ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ? ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਕੁਆਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ! 14 ਕੀ ਲਬਾਨਨ ਦੀ
ਬਰਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ
ਿਜਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਵੱਗਦੇ ਹਨ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ? 15 ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਤਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਅਰਥ* ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਠੇਡਾ ਖਾਧਾ, ਹਾਂ, ਆਪਿਣਆਂ
ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਆਂ ਿਵੱਚ ਦੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਪੱਧਰੇ
ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। 16 ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ
ਨੱਕ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ
ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਹਲਾਵੇਗਾ! 17 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂੰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ।
13 ਇਸ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਹੱਿਤਆ ਦੀ ਸਾਜਸ਼
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਿਖਆ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਮਤਾ ਪਕਾਈਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਜਾਜਕ ਤੋਂ ਨਾ ਿਮਟੇਗੀ, ਨਾ ਸਲਾਹ
ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਬਚਨ ਨਬੀ ਤੋਂ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜੀਭ
ਨਾਲ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇਈਏ।
19 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਹ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈ! 20 ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਦੀ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਟੋਆ ਪੁੱਿਟਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ
18
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ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਿਰਹਾ,
ਭਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲਵਾਂ। 21 ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ
ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ! ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਔਂਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਗਵੇਂ
ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ! 22 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ
ਿਚੱਲਾਉਣਾ ਸੁਿਣਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲਸ਼ਕਰ
ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਵੇਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਫੜਨ ਲਈ ਟੋਆ ਪੁੱਿਟਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਫਾਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। 23 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਲਈ ਹਨ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਬਦੀ ਨਾ ਢੱਕ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਿਮਟਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਡੇਗੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਉਂ ਵਰਤ!।

19
ਟੁੱਟੀ ਸੁਰਾਹੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ

1 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਜਾ ਅਤੇ ਘੁਿਮਆਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ

ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ 2 ਅਤੇ ਬਨ-ਿਹੰਨਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ ਜਾ
ਿਜਹੜੀ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ 3 ਤੂੰ ਆਖੀਂ, ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ!
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ, - ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬਦੀ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ
ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨ ਝੁਣਝੁਣਾ ਜਾਣਗੇ 4 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਓਪਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾ
ਕੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ, ਨਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ
ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 5 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ
ਬਣਾਏ ਭਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਬਆਲ ਲਈ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜਨ ਿਜਹ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਨਾ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਆਇਆ 6 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ ਿਦਨ ਆ
ਰਹੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਫਥ
ਨਾ ਬਨ-ਿਹੰਨਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਅਖਵਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ “ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਦੀ”
ਅਖਵਾਏਗਾ 7 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਿਨਕੰਮੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਡੇਗ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ
ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਅਿਭਲਾਸ਼ੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ
ਿਦਆਂਗਾ 8 ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਅਤੇ ਨੱਕ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਬਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੱਕ ਚੜਹ੍ਾਵੇਗਾ 9 ਅਤੇ
ਮੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ
ਮਾਸ ਖੁਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦਾ ਮਾਸ ਘੇਰੇ ਅਤੇ
ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾਵੇਗਾ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਤਾਂਘ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ!। 10 ਤਦ ਤੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਸੁਰਾਹੀ
ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀਂ 11 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਂ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਿਫਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੋਫਥ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣਗੇ ਇਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹੇ 12 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ
ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਫਥ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ 13 ਤਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਘਰ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਜਹੜੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਤੋਫਥ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ
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ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਣ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਉੱਤੇ ਡੋਲੀਆਂ। 14 ਤਾਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਤੋਫਥ
ਤੋਂ ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਬਾਣੀ ਲਈ ਭੇਿਜਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ
ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 15 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਜਹੜੀ
ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਅਕੜਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਭਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਨਾ ਸੁਣਨ।
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ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਅਤੇ ਪਸ਼ਹੂਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਵਾਦ
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ 2 ਤਦ ਪਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਠ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
ਉੱਪਰਲੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ 3 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਪਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਕਾਠ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਿਢਆ ਤਾਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰਾ
ਨਾਮ ਪਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ “ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਭੈਅ” ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 4 ਯਹੋਵਾਹ
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਲਈ ਭੈਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ।
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ 5 ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ,
ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੱਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ,
ਹਾਂ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਫੜਹ੍ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ 6 ਹੇ ਪਸ਼ਹੂਰ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ
ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਤੂੰ
ਉੱਥੇ ਜਾਏਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ,
ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤੇ।
1 ਇੰਮੇਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਸ਼ਹੂਰ ਨੇ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰਮਾਇਆ ਿਗਆ
ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਪੈ ਿਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਹਾਸਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਉਂਦੇ
ਹਨ। 8 ਜਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਿਚੱਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, - “ਜ਼ੁਲਮ
ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ!” ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦਾ ਿਮਹਣਾ ਅਤੇ ਠੱਠਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। 9 ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ,
ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਿਜਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ
ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾਰੱਖਦਾ ਥੱਕ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 10 ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਦੀ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਭੈਅ ਹੈ! ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਓ!
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈਏ! ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਿਡੱਗਣ ਦੀ ਤਾੜ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਖ਼ਬਰੇ ਉਹ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂਗ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ
ਲੈ ਲਵਾਂਗ!ੇ 11 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੇ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠਕਰ ਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਪਰਬਲ ਨਾ ਪੈ
ਸਕਣਗੇ! ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਸਦਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇਗੀ।
12 ਪਰ ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਿਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਬਦਲਾ ਤੂੰ
7
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ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵੇਂਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 13 ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਓ! ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਵਿਡਆਓ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੰਗਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮੀਆਂ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। 14 ਉਸ ਿਦਨ ਉੱਤੇ ਿਫਟਕਾਰ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਜੰਿਮਆ! ਉਹ ਿਦਨ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ
ਮੁਬਾਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ! 15 ਿਫਟਕਾਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਿਪਉ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ, ਿਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ, ਅਤੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। 16 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਬਨਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੇ ਉਲਟਾ ਿਦੱਤਾ! ਉਹ ਸਵੇਰ
ਨੂੰ ਿਚੱਲਾਉਣਾ ਸੁਣੇ, ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਪੁਕਾਰ, 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਾ ਮਾਿਰਆ, ਤਦ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ
ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸਦਾ ਭਰੀ ਰਿਹੰਦੀ। 18 ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਕੁੱਖੋਂ
ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗ਼ਮ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਭਈ ਮੈ ਆਪਣੇ
ਿਦਨ ਨਮੋਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਕੱਟਾਂ?।

21
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ
ਜਦ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਮਲਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਸ਼ਹੂਰ ਨੂੰ
ਮਆਸੇਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਆਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ 2 ਭਈ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਛੀਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਵਰਤਾਓ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। 3 ਤਾਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਐਉਂ ਆਖੋ 4 ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ,ੋ
ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ ਨਾਲ
ਲੜਦੇ ਹੋ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ 5 ਮੈਂ
ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਹੱਥ ਅਤੇ ਤਕੜੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਲੜਾਂਗਾ, - ਹਾਂ, ੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੋਪ ਨਾਲ 6 ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ , ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੀ
ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ 7 ਇਸ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ , ਹਾਂ, ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬਵਾ, ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚ
ਰਿਹਣਗੇ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ
ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਰਸ ਖਾਏਗਾ, ਨਾ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਨਾ ਰਹਮ ਕਰੇਗਾ। 8 ਤਦ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ
ਆਖੇਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ 9 ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ
ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਜਾਨ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ
ਹੋਵੇਗੀ 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ, ਨਾ ਭਿਲਆਈ ਕਰਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਟੇਗਾ।
1 ਉਹ

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਖੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੁਣੋ, 12 ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
11
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ਉਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਲੁ ੱਿਟਆ ਿਗਆ ਹੈ ਛੁਡਾਓ, ਮਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਅੱਗ
ਵਾਂਗੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਬੁਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਬਲੇ ਿਕ ਕੋਈ ਉਹ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਾ ਸਕੇ। 13 ਵੇਖ, ਹੇ ਦੂਣ ਦੀਏ
ਵਾਸਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀਏ ਚੱਟਾਨੇ ! ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੇਗਾ?
ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੇਗਾ? 14 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ
ਦੇ ਫਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ
ਉਹ ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਭ
ਕੁਝ ਭੱਖ ਲਵੇਗੀ।

22
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
1 ਯਹੋਵਾਹ ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਖ ਿਕ 2 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਸੁਣ, ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਿਜਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਟਿਹਲੂ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ
ਥਾਣੀ ਵੜਦੇ ਹੋ 3 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼
ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੁ ੱਿਟਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਓ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਕ
ਮਾਰੋ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ ਦਾ ਲਹੂ
ਵਹਾਓ 4 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਰਾਜਾ ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ
ਇਸ ਮਿਹਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜਨਗੇ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਏ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ 5 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸਹੁੰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਇਹ ਘਰ ਿਵਰਾਨ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 6 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਐਉਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਗਲਆਦ ਹੈਂ ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਦਾ ਿਸਰ,
ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਜਾੜ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ। 7 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇਰੇ
ਚੁਗਵੇਂ ਿਦਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣਗੇ।
8 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰ ਘਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਐਉਂ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? 9 ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ।
ਯਹੋਅਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਹੋਏ ਲਈ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵੋ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਿਫਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ।
11 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੂਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ
ਿਗਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਿਫਰ ਨਾ
ਆਵੇਗਾ 12 ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹ
ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਿਫਰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ।
10

ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਹਾਏ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਬਨਾਂ ਿਨਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ! ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। 14 ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਚੁਬਾਰੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਤਾਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਦਆਰ ਦੀ
ਛੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਿਸੰਗਰਫ਼ੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਦਾ ਹੈ। 15 ਕੀ
ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗਾ, ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਚਾਅ
ਹੈ? ਕੀ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ
13
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ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। 16 ਉਸ ਮਸਕੀਨ
ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ।
ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 17 ਤੇਰਾ
ਿਦਲ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕੇਵਲ ਨਹੱਕੇ ਲੋਭ ਉੱਤੇ, ਬੇਦੋਿਸ਼ਆਂ
ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਉੱਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ
ਹਨ!। 18 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ! ਜਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰੀ
ਭੈਣ! ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਏ ਮਾਲਕ!
ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ! 19 ਉਹ ਦਾ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਗਧੇ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਿਜਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਚੜਹ੍ ਜਾ ਅਤੇ ਿਚੱਲਾ, ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਅਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ, ਅਬਾਰੀਮ ਤੋਂ ਿਚੱਲਾ, ਿਕ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਭੰਨੇ ਤੋੜੇ
ਗਏ ਹਨ! 21 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਾਗਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਪਰ
ਤੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਤੇਰੀ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ
ਿਰਹਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 22 ਹਵਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਅਯਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਦ
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ
ਹੋਵੇਂਗੀ! 23 ਹੇ ਲਬਾਨਨ ਦਾ ਵਸਨੀਕ, ਤੂੰ ਿਜਹੜੀ ਿਦਆਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਦਯਾ ਜੋਗ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਾਂਗੂੰ ਪੀੜਾਂ
ਲੱਗਣਗੀਆਂ!।
20 ਲਬਾਨਨ ਨੂੰ

ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜੇਕਰ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਨਯਾਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ
ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ! 25 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
26 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਿਜਸ ਤੈਨੂੰ ਜਿਣਆ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ 27 ਪਰ
ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਿਫਰ ਨਾ
ਮੁੜਨਗੇ। 28 ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਾਨਯਾਹ ਇੱਕ ਨਿਖੱਧ ਟੁੱਟਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਿਜਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਨਸਲ ਿਕਉਂ
ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ? 29 ਹੇ ਧਰਤੀ, ਹੇ ਧਰਤੀ, ਹੇ ਧਰਤੀ! ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੁਣ! 30 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਔਂਤਰਾ
ਿਲਖੋ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਈ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਿਫਰ ਰਾਜ ਕਰੇ।
24 ਯਹੋਵਾਹ

23
ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਆਸ
1 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਅਯਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਚਰਾਈ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ! 2 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਐਉਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਯਾਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਹੱਕ ਕੇ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ 3 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਬਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ
ਕਰਾਂਗਾ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਵਾਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲਣਗੇ ਅਤੇ ਵਧਣਗੇ
4 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਯਾਲੀ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨਗੇ।
ਉਹ ਿਫਰ ਨਾ ਡਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
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ਕੋਈ ਗਵਾਚੇਗੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 5 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਸ਼ਾਖ
ਖੜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 6 ਉਹ ਦੇ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸੁੱਖ
ਨਾਲ ਵੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ
ਪੁਕਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ” 7 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ
ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਿਫਰ ਨਾ
ਆਖਣਗੇ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ” 8 ਪਰ “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਹੜਾ
ਉਤਾਹਾਂ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਨਸਲ
ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਸ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ।” ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ।
ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

9 ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ
ਿਗਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਰਦ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਰਬਲ ਪਈ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਦੇਸ ਜਨਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਰਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ
ਸੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਭਰੇਟਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, 11 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਨਬੀ ਤੇ ਜਾਜਕ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਬਦੀ ਪਾਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 12 ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਿਤਲਕਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਜਹੜੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 13 ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਮੂਰਖਤਾਈ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਆਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗੰਮ ਵਾਿਚਆ, ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। 14 ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ! ਉਹ ਿਵਭਚਾਰ
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਮੁੜਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਦੂਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਵਾਸੀ ਅਮੂਰਾਹ ਵਰਗੇ। 15 ਇਸ ਲਈ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨਬੀਆਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਦੌਣਾ
ਖੁਆਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਵਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪਲੀਤੀ ਿਖੱਲਰ ਗਈ
ਹੈ। 16 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ 17 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੇ ਆਕੀਪੁਣੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਖਦੇ
ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। 18 ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤਾ ਿਰਹਾ, ਭਈ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ
ਸੁਣੇ? ਜਾਂ ਿਕਸ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ?
19 ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ! ਉਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਹੈ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਿਜਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਵਗੇਗਾ! 20 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਨਾ ਮੁੜੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਦੇ ਪਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਓੜਕ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗ।ੇ 21 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਦੌੜੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 22 ਪਰ ਜੇ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਖਲੋਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ,
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ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਦੇ। 23 ਕੀ ਮੈਂ ਨੇ ੜੇ ਦਾ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ 24 ਕੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕਾ ਲਵੇਗਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਾਂ? ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ? ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 25 ਜੋ ਕੁਝ
ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ! 26 ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਝੂਠੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣ? 27 ਿਜਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਭੁਲਾ ਦੇਣ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਬਆਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ 28 ਉਹ ਨਬੀ ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੱਸ,ੇ ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਤੂੜੀ ਦਾ ਕਣਕ ਨਾਲ ਕੀ
ਮੇਲ? ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 29 ਕੀ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ?
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਦਾਣ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜਾ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਚੂਰਚੂਰ ਕਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ? 30 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ 31 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ, “ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ” 32 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਸੁਫਿਨਆਂ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਝੂਠਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ,
ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਤੂੰ ਇਹ ਪਰਜਾ ਜਾਂ ਨਬੀ ਜਾਂ ਜਾਜਕ ਪੁੱਛਣ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋ!
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦਆਂਗਾ! ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 34 ਉਹ ਨਬੀ ਅਤੇ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਿਜਹੜੇ ਆਖਣ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਾਰ,” ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ 35 ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੀ ਬੋਿਲਆ ਹੈ? 36 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਾਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਿਵਗਾੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 37 ਤੂੰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਐਉਂ ਆਖ,
ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕੀ ਬਚਨ
ਹੈ? 38 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਾਰ,” ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਐਉਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਭਾਰ,” ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਵਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਾਰ” ਨਾ
ਆਖੋ 39 ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ 40 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦਾ ਉਲਾਹਮਾ
ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਿਜਹੜੀ ਕਦੀ
ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇਗੀ।
33 ਜਦ

24
ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਦੋ ਟੋਕਰੇ
ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਕਾਨਯਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ , ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ
ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਿਕ ਹੰਜ਼ੀਰ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੋਕਰੀਆਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 2 ਇੱਕ
ਟੋਕਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ
1
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ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟੋਕਰੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਿਜਹੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਐਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸਨ 3 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ,
ਹੰਜ਼ੀਰਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੰਜ਼ੀਰ,
ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ, ਉਹ ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ
ਹਨ। 4 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 5 ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ
ਹੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ
ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਭਿਲਆਈ ਕਰਾਂਗਾ 6 ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਲੀ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਿਫਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਢਾਹਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ 7 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ
ਿਦਲ ਿਦਆਂਗਾ ਭਈ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ। 8 ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੰਜ਼ੀਰਾਂ, ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਬਕੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਵਰਤਾਂਗਾ 9 ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ
ਲਈ ਇੱਕ ਭੈਅ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਿਦਆਂਗਾ ਬਦਨਾਮੀ, ਕਹਾਉਤ, ਿਮਹਣਾ
ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਹੋਣਗੇ 10 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਵਾ
ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਭੋਂ ਉੱਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣ।

25
ਉੱਤਰ ਿਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀ
1 ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਬਾਰੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸਾਲ ਸੀ 2 ਿਜਹ ਦੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨਬੀ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਕੋਲ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ 3 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਮੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੇਰਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਿਜਹੜੇ ਤੇਈ ਸਾਲ
ਹਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਿਣਆ 4 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ
ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਿਣਆ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਕੰਨ ਲਾਏ 5 ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਿਣਆਂ ਬੁਿਰਆਂ
ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ
ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਸਦਾ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ 6 ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ
ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਪਾਵਾਂਗਾ
7 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ
ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰਜੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਓ। 8 ਸੋ ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ 9 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰਾਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂ ਏ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਸਦਵਾ
ਭੇਜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਹਨ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾਸ ਕਰ
ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਲ, ਨੱਕ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ
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ਸਦਾ ਦੀ ਿਵਰਾਨੀ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ 10 ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼, ਅਨੰ ਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਲਾੜੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਲਾੜੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼,
ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ 11 ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਿਵਰਾਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਸੱਤਰ
ਵਿਰਹਾਂ ਦੀ ਤੱਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਟਿਹਲ ਕਰਨਗੀਆਂ 12 ਅਤੇ
ਸੱਤਰ ਵਿਰਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ
ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ
ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ 13 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਿਲਆ ਹਾਂ
ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ
ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਕਰ ਕੇ ਬੋਿਲਆ 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ
ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ।
ਜਾਤੀ-ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ
15 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ

ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਉਂ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਮਧ ਦਾ ਇਹ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ ਿਪਲਾ ਦੇ 16 ਉਹ ਪੀਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਜਾਂਗਾ ਉਹ
ਿਡੱਗਦੇ ਿਫਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੜਫ਼ਣਗੇ। 17 ਤਦ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਕੋਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਿਪਲਾ ਿਦੱਤਾ 18 ਅਰਥਾਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ , ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਰਾਨਾ ਹੌਲ, ਨੱਕ ਚੜਾਉਣ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਬਣਾਵਾਂ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹਨ 19 ਨਾਲੇ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ , ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੂੰ , ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਈਯਤ ਨੂੰ , 20 ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਰਿਲਆਂਿਮਿਲਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ , ਊਜ਼ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ , ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੇਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ , ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਨੂੰ , ਅੱਜ਼ਾਹ ਨੂੰ , ਅਕਰੋਨ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਬਕੀਏ ਨੂੰ , 21 ਅਦੋਮ ਨੂੰ , ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਨੂੰ , 22 ਸੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ , ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, 23 ਦਦਾਨ
ਨੂੰ , ਤੇਮਾ ਨੂੰ , ਬੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਗਲਮੁੱਛੇ
ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ 24 ਅਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਲੇ ਿਮਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, 25 ਿਜ਼ਮਰੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ , ਏਲਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ , 26 ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਨੇ ੜੇ ਅਤੇ ਦੁਰੇਡੇ
ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਪੀਵੇਗਾ। 27 ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਪੀਓ, ਖੀਵੇ ਹੋ
ਜਾਓ, ਉਲਟੀ ਕਰੋ, ਿਡੱਗ ਪਵੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਨਾ ਉੱਠ, ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਭੇਜਾਂਗਾ!। 28 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਕ ਜੇ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਕਟੋਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਂ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓਗੇ! 29 ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ
ਨਾਮ ਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਛੁੱਟੋਗ?ੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਨਾ ਛੁੱਟੋਗੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਦ ਿਰਹਾ
ਹਾਂ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 30 ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਗੰਮ ਵਾਚੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਿਚਆਈ ਤੋਂ ਗੱਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਨਵਾਸ ਤੋਂ
ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਰਾਂਦ ਉੱਤੇ
ਗੱਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲਲਕਾਰੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਧਦੇ
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ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ। 31 ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ
ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਅਪੜੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ
ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤਲਵਾਰ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 32 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ,ੋ ਬੁਿਰਆਈ ਕੌਮ-ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ!
33 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਿਦਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ
ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਪਏ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਦੱਬੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਭੋਂ ਉੱਤੇ ਿਬਸ਼ਟਾ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੋਣਗੇ। 34 ਹੇ ਆਜੜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਿਵਲਕੋ ਅਤੇ ਿਚੱਲਾਓ। ਹੇ ਇੱਜੜ
ਦੇ ਸਰਦਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਹ ਿਵੱਚ ਲੇਟੋ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲ ਹੋਣ
ਦੇ ਅਤੇ ਿਖਲਰਣ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਾਂਡੇ
ਵਾਂਗੂੰ ਿਡੱਗ ਪਓਗੇ। 35 ਆਜੜੀਆਂ ਲਈ ਨੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਾਂਦਾ
ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਚਾਓ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ।
36 ਆਜੜੀਆਂ ਦੇ ਿਚੱਲਾਉਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਇੱਜੜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ
ਿਵਲਕਣਾ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ
ਉਜਾੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 37 ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ ਹਨ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡਾਢੇ ੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ। 38 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ
ਘੁਰਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ,
ਉਸ ਡਾਢੇ ਅਨੇ ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਡਾਢੇ ੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ।
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ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੈਦ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਖਲੋ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ, ਬੋਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਘਟਾਈਂ 3 ਖਬਰੇ
ਉਹ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਬੁਿਰਆਈ ਉੱਤੇ ਰੰਜ ਕਰਾਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚੀ ਹੈ 4 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਿਕ ਮੇਰੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 5 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸਾਂ,
ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ,
ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਜਤਨ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਿਣਆ 6 ਤਦ ਮੈਂ ਇਸ
ਭਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲੋਹ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਬਣਾਵਾਂਗਾ 7 ਜਦ ਜਾਜਕਾਂ,
ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ 8 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕਾ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਂ,
ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ! 9 ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਅਗੰਮ
ਵਾਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਭਵਨ ਸ਼ੀਲੋਹ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 10 ਜਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ ਗਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ
ਬੂਹੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਗਏ 11 ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ
ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗੰਮ ਵਾਿਚਆ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਂ ਕੰਨੀਂ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ 12 ਤਦ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ
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ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਅਗੰਮ ਵਾਿਚਆ 13 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਰਾਹਾਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਬਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ
ਪਛਤਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਿਲਆ ਸੀ 14 ਪਰ ਮੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਾਂ। ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ 15 ਪਰ ਜਾਣ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਲਆਓਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਸਿਚਆਈ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖਾਂ 16 ਤਦ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ
ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਹੈ 17 ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ
ਮਨੁੱਖ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 18 ਮੀਕਾਹ
ਮੋਰਸ਼ਤੀ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਗੰਮ
ਵਾਿਚਆ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, - ਸੀਯੋਨ ਖੇਤ ਵਾਂਗੂੰ ਵਾਿਹਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ
ਦਾ ਪਰਬਤ ਜੰਗਲੀ ਉਿਚਆਈ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ l 19 ਤਾਂ ਕੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ? ਕੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਿਰਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਿਮੰਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ
ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਨਾ ਪਛਤਾਇਆ? ਇਸ
ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਹੋਵਾਂਗੇ 20 ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ
ਅਗੰਮ ਵਾਿਚਆ, ਉਹ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਊਿਰੱਯਾਹ ਿਕਰਯਥਯਾਰੀਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਗੰਮ ਵਾਿਚਆ
21 ਜਦ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੀ
ਮੌਤ ਭਾਲਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿੜਆ 22 ਤਾਂ ਯਹੋਯਾਕੀਮ
ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਅਰਥਾਤ ਅਲਨਾਥਾਨ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਅਕਬੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ
ਿਮਸਰ ਨੂੰ 23 ਉਹ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ। ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਵਾ ਿਦੱਤੀ 24 ਪਰ ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਕਾਮ
ਦਾ ਹੱਥ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਾ ਦੇਣ।

27
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਜੂਲਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਮ* ਦੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ
ਆਇਆ 2 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਨਿਹਣ
ਅਤੇ ਜੂਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਰੱਖ
3 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਦੇ ਰਾਜੇ, ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ
ਹੱਥੀਂ ਘੱਲੀ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ 4 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਦੇਈਂ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਉਂ ਆਖਣਾ, 5 ਮੈ ਧਰਤੀ
ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਆਪਣੇ
ਵੱਡੇ ਬਲ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੈ ਇਹ ਉਹ
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ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਹੁਣ ਮੈ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂ ਏ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਭਈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ 7 ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਦੀ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਿਤਆਂ ਦੀ ਟਿਹਲ
ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਦ
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ
ਬਣਾਉਣਗੇ 8 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੀ ਟਿਹਲ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਧੌਣ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ ਇਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਵਾ ਿਦਆਂਗਾ 9 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਨਬੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ, ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ,
ਰਮਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਟਿਹਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ 10 ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਝੂਠੇ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਰ ਲੈ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਿਦਆਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮੱਟ ਜਾਓ 11 ਉਹ ਕੌਮ ਿਜਹੜੀ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਟਿਹਲ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਦਆਂਗਾ ਭਈ
ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸ,ੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 12 ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੀਵੋ 13 ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ
ਅਤੇ ਬਵਾ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਮਰੋਗੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਬੋਿਲਆ ਿਜਹੜੀਆਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਟਿਹਲ ਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ?
14 ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਟਿਹਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝੂਠੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਵਾਚਦੇ ਹਨ 15 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਭੇਿਜਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਅਗੰਮ
ਵਾਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਮਟ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦੇ ਹਨ।
16 ਤਦ ਮੈਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨਾ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ,
ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਿਲਆਂਦੇ
ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝੂਠੇ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦੇ ਹਨ 17 ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ! ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਟਿਹਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ।
ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਕਉਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ? 18 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਭਈ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਂਦੇ ਜਾਣ। 19 ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਉਹਨਾਂ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੌਦ ਅਤੇ
ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਂਿਡਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ 20 ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨਾ ਲੈ
ਿਗਆ ਜਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਕਾਨਯਾਹ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ
ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ 21 ਹਾਂ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਿਡਆਂ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, 22 ਉਹ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਏ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਰਿਹਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ।
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ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਅਤੇ ਹਨਨਯਾਹ ਨਬੀ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 29:3

1 ਤਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸੇ ਸਾਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨਨਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਿਗਬਓਨ ਦਾ
ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!
3 ਪੂਰੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰਹਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਿਜਹੜੇ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਲ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ 4 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਕਾਨਯਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਗਏ ਮੈਂ ਮੁੜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਿਦਆਂਗਾ। 5 ਤਦ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਹਨਨਯਾਹ
ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਬੋਿਲਆ 6 ਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਆਮੀਨ! ਕਾਸ਼ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਕਰੇ! ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਿਚਆ
ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ
ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ ਆਵੇ! 7 ਤਦ ਵੀ ਇਹ
ਗੱਲ ਸੁਣ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖਾਂ 8 ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ
ਿਜਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਮੈਥੋਂ ਅਤੇ ਤੈਥੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਨ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ, ਬੁਿਰਆਈ ਅਤੇ
ਬਵਾ ਲਈ ਅਗੰਮ ਵਾਿਚਆ 9 ਉਹ ਨਬੀ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਗੰਮ
ਵਾਚਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਜਾਿਣਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਸੀ 10 ਤਾਂ
ਹਨਨਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਜੂਲਾ ਲਾਿਹਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਭੰਨ ਿਦੱਤਾ 11 ਤਾਂ ਹਨਨਯਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਜੂਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰੇ
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਭੰਨ ਿਦਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 12 ਜਦ ਹਨਨਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ
ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਜੂਲਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ 13 ਜਾ ਅਤੇ ਹਨਨਯਾਹ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤਾਂ ਭੰਨ ਿਦੱਤੇ ਹਨ
ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੂਲੇ ਬਣਾਏ 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦਾ
ਜੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੀ ਟਿਹਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਟਿਹਲ
ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ 15 ਤਾਂ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਹਨਨਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਨਨਯਾਹ,
ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਤਾਂ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਜਾ
ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਆਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ 16 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ, - ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਰਤ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਇਸ
ਸਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਕੀਪੁਣੇ ਨਾਲ
ਬੋਿਲਆ ਹੈਂ! 17 ਸੋ ਹਨਨਯਾਹ ਨਬੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ
ਮਰ ਿਗਆ।
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ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੰਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਪੱਤਰ
ਉਸ ਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ
ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਜਾਜਕਾਂ, ਨਬੀਆਂ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੀ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ 2 ਇਸ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਿਕ
ਯਕਾਨਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਜ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ, ਲੁ ਹਾਰ ਤੇ
ਤਰਖਾਣ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਸਨ 3 ਉਸ ਨੇ
1 ਇਹ
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ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਾਸਾਹ ਅਤੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਮਰਯਾਹ
ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਪੱਤੀ ਘੱਲੀ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਨੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ
4 ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਲ
ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - 5 ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸੋ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਖਾਓ 6 ਤੁਸੀਂ
ਔਰਤਾਂ ਿਵਆਹੋ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਿਵਆਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਦਓ
ਿਕ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜਣਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਜੋ ਅਤੇ ਘਟੋ ਨਾ
7 ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਲੋ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ
ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ
ਨਾ ਮੰਨ 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦੇ ਹਨ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 10 ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਬਾਬਲ ਲਈ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ
ਿਫਰ ਿਲਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ 11 ਮੈਂ ਤਾਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬੁਿਰਆਈ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕੜ ਨੂੰ ਆਸ ਦੁਆਵਾਂ 12 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ
ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਂਗਾ 13 ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਅਤੇ ਲੱਭੋਗੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ
ਭਾਲੋਗੇ 14 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਿਜੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 15 ਤੁਸੀਂ ਜੋ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਨਬੀ ਕਾਇਮ
ਕੀਤੇ ਹਨ 16 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜਾ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੀ
ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
17 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਵਾ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗਾ,
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 18 ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਵਾ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭੈਅ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਿਦਆਂਗਾ ਸਰਾਪ, ਹੌਲ
ਅਤੇ ਨੱਕ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨੰ ਿਦਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ 19 ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਸਗੋਂ ਜਤਨ
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਿਣਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ 20 ਸੋ ਹੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ 21 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਕੋਲਾਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਆਸਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦੇ ਹਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟੇਗਾ! 22 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਾਪ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ “ਯਹੋਵਾਹ
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ਤੈਨੂੰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਭੁੰਨ ਸੁੱਿਟਆ!” 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੇ
ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੋ ਹਾਂ ਜੋ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨਹਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ 25 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਅਤੇ ਮਆਸੇਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੂੰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਿਲਖ ਘੱਲੀਆਂ ਹਨ ਿਕ 26 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਜਕ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਭਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਉੱਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਕਮਲਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਗੰਮ ਵਾਚਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਠ ਅਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਵੇਂ 27 ਹੁਣ
ਤੂੰ ਅੰਨਥੋਥੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਘੁਰਿਕਆ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ? 28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਖਵਾ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਲੰਮੀ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਵੱਸੋ, ਬਾਗ਼ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਖਾਓ
29 ਤਾਂ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚ ਕੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ
ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। 30 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 31 ਸਭ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਖਵਾ ਘੱਲ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਨਹਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗੰਮ ਵਾਿਚਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਭੇਿਜਆ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਆਸ ਦੁਆਈ, - 32 ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਨਹਲਾਮੀ ਸ਼ਮਅਯਾਹ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਇਸ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੱਸੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਭਿਲਆਈ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।
24 ਤੂੰ

30
ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
1 ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ
ਿਕ 2 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ, ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖ
ਲੈ 3 ਿਕਉਂ ਜੋ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ
ਿਦਆਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। 4 ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਿਲਆ ਹੈ, 5 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਅਸੀਂ ਧੜਕਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ,
ਭੈਅ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। 6 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ,ੋ ਕੀ
ਿਕਸੇ ਨਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਹਰੇਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਿਕਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ? 7 ਹਾਏ!
ਉਹ ਿਦਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ! ਇਹ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।
8 ਉਸ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਦਾ ਜੂਲਾ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਧਣ ਖੋਲ
ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਓਪਰੇ ਫੇਰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਿਹਲ ਨਾ ਕਰਾਉਣਗੇ।
9 ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ
ਰਾਜਾ ਦੀ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਟਿਹਲ ਕਰਨਗੇ।
10 ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਮੇਰੇ ਟਿਹਲੂ ਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹੇ
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ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ, ਯਾਕੂਬ ਮੁੜੇਗਾ
ਅਤੇ ਚੈਨ ਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰਾਵੇਗਾ।
11 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰਮਾਈ
ਨਾਲ ਘੁਰਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ।
12 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਤੇਰਾ ਘਾਓ ਅਸਾਧ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੇਰਾ ਫੱਟ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। 13 ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਭਈ ਤੇਰੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ ,
ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ। 14 ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ,
ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ,
ਬੇ ਤਰਸ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਜੋ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ
ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 15 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਲਈ ਿਕਉਂ ਿਚੱਲਾਉਂਦੀ
ਹੈਂ? ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਅਸਾਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਵੱਧ ਗਈ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ। 16 ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਿਨਗਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਿਨਗਲੇ
ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਵਰੋਧੀ, ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ
ਜਾਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁ ੱਟਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਲੁ ੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਨਰੋਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ “ਅਛੂਤ” ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਇਹ ਸੀਯੋਨ ਹੈ
ਿਜਹ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ!” 18 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ
ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਸੇਿਬਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਿਹਰ
ਆਪਣੇ ਥੇਹ ਉੱਤੇ ਿਫਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਿਹਲ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 19 ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਹੱਸਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਨੱਕਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਵੰਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ।
20 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ
ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਤਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ। 21 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਿਜਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ
ਦੀ ਿਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ? ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 22 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। 23 ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਤੂਫਾਨ! ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਾਲਾ
ਤੂਫਾਨ! ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟ ਪਵੇਗਾ! 24 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ੋਧ
ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹਟੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਰੋਜਨ ਪੂਰੇ
ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੰਤਲੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗ।ੇ
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ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
1 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ।
2 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ
ਬਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਏ, ਹਾਂ, ਇਸਰਾਏਲ,
ਜਦ ਅਰਾਮ ਲਈ ਿਗਆ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੀ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਯਾ
ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਿਖੱਿਚਆ ਹੈ। 4 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਫਰ ਉਸਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸਾਰੀ
ਜਾਵੇਂਗੀ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਏ ਕੁਆਰੀਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੰਜ਼ਰੀਆਂ
ਨਾਲ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਿਵੱਚ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇਂਗੀ 5 ਤੂੰ ਿਫਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼, ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ
ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਲਾਵੇਂਗੀ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਫਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾਉਣਗੇ। 6 ਇੱਕ ਿਦਨ ਆਵੇਗਾ ਿਕ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਰਾਖੇ ਪੁਕਾਰਨਗੇ, ਉੱਠ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ,
*
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ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ!। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਆਨੰ ਦ ਲਈ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ, ਅਤੇ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ! ਸੁਣਾਓ, ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਖੋ,
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਕੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾ
ਲੈ! 8 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਰ ਿਦਆਂ ਿਹੱਿਸਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਅੰਨੇ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਵਾਲੀ
ਇਕੱਠੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਮੁੜੇਗੀ! 9 ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ
ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਸੱਧੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਠਕਰ ਨਾ ਖਾਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੈ। 10 ਹੇ ਕੌਮੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਆਖੋ,
ਉਹ ਿਜਸ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਆਜੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, 11 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਸੀ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। 12 ਉਹ
ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮਕਣਗੇ, ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ
ਤੇਲ, ਇੱਜੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗਾਈਆਂ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਜਾਨ ਿਸੰਜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਿਫਰ ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਨਾ
ਹੋਣਗੇ। 13 ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਆਰੀ ਨੱਚਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ
ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਆਪੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਪਲਟ
ਿਦਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਮ ਦੇ ਥਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕਰਾਂਗਾ। 14 ਮੈਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਨਾਲ
ਰਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਮੇਰੀ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਿਨਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ
- ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਿਵਰਲਾਪ, ਰਾਖ਼ੇਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਹਨ। 16 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼
ਨੂੰ ਰੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਟਾ ਿਮਲੇਗਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ
ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਫਰ ਮੁੜਨਗੇ। 17 ਤੇਰੇ ਭਿਵੱਖਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸ ਹੈ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਮੁੜਨਗੇ।
18 ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਬੁਸ-ਬੁਸ ਕਰਦਾ ਸੁਿਣਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਤਾਿੜਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾੜ ਝੱਲੀ, ਉਸ ਵੱਛੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਸਖਾਇਆ
ਨਹੀਂ ਿਗਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 19 ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਪਛਤਾਇਆ, ਮੇਰੇ
ਿਸਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਟ* ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਿਰਆ, ਮੈਨੂੰ
ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਚੁੱਕੀ। 20 ਕੀ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ,
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਮ
ਕਰਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 21 ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਕਾਇਮ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣਾ, ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਸ਼ਾਹੀ
ਰਾਹ ਵੱਲ ਲਾ, ਹਾਂ, ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗਈ, ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਏ ਕੁਆਰੀਏ, ਮੁੜ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆ! 22 ਤੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਅਵਾਰਾ ਿਫਰੇਂਗੀ, ਹੇ ਿਫਰਤੂ ਧੀਏ?
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ
ਹੈ, ਭਈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇਂਗੀ!।
15 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ,

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨੇ ਮ
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23 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖਣਗੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ
ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ, ਯਹੋਵਾਹ
ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ! 24 ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਵੱਸਣਗੇ, ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨਾਲ
ਿਫਰਦੇ ਹਨ 25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਤਪਤ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਦਾਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾ ਿਦਆਂਗਾ 26 ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਗ
ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਮੱਠੀ ਸੀ। 27 ਵੇਖ,ੋ
ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੀ
ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਬੀ ਬੀਜਾਂਗਾ 28 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਢਾਹਵਾਂ,
ਉਲਟਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਵਾਂ ਿਤਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾੜ
ਿਵੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ 29 ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਾ ਆਖਣਗੇ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ
ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਧੇ, ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। 30 ਹਰੇਕ
ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ
ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 31 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਿਦਨ ਆ ਰਹੇ
ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇ ਮ ਬੰਨਾਂਗਾ 32 ਉਸ
ਨੇ ਮ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਿਜਸ
ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਲਆਵਾਂ, ਿਜਸ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 33 ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਮ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ
ਬੰਨਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਿਲਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ 34 ਉਹ ਿਫਰ
ਕਦੀ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ
ਿਸਖਲਾਏਗਾ ਭਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। 35 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ, - ਜੋ ਿਦਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਨਣ
ਲਈ ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਬਧੀ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਐਉਂ ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ,
ਿਕ ਉਹ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਗੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਹੈ। 36 ਜੇ ਇਹ ਿਬਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਨਸਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਈ ਉਹ
ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਨਾ ਰਹੇ। 37 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ, - ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਿਮਿਣਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਸਲ
ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਿਦਆਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ। 38 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ
ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹਨਨੇ ਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 39 ਫੇਰ ਿਮਣਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਿਸੱਧੀ ਗਾਰੇਬ ਦੀ
ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੋਆਹ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇਗੀ 40 ਤਾਂ ਲੋਥਾਂ
ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਿਕਦਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕ
ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਫਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੀ ਪੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਾ ਡੇਿਗਆ ਜਾਵੇਗਾ।

32
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਖਰੀਿਦਆ ਜਾਣਾ

1 ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ

ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ ਜੋ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਅਠਾਰਵਾਂ ਵਰਾ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ
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ਵੱਲੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ 2 ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ
ਫੌਜ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨਬੀ ਉਸ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸੀ ਬੰਦ ਸੀ 3 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਭਈ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦਾ
ਹੈਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨੂੰ ਲੈ
ਲਵੇਗਾ? 4 ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਨਾ ਬਚੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਹ ਬਦੂਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਿਮਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ 5 ਉਹ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਲ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ
ਲਵਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ
ਪਰ ਿਜੱਤੋਗੇ ਨਹੀਂ। 6 ਤਾਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਆਇਆ ਿਕ 7 ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸ਼ੱਲੂਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਨਮਏਲ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਿਜਹੜਾ ਅਨਾਥੋਥ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ
ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ 8 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਨਮਏਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ
ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਿਜਹੜਾ ਅਨਾਥੋਥ ਿਵੱਚ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ।
ਤਦ ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ 9 ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਅਨਾਥੋਥ ਿਵੱਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨਮਏਲ ਤੋਂ
ਮੁੱਲ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਿਦੱਤੀ ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਸੌ
ਗਰ੍ਾਮ ਚਾਂਦੀ 10 ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈ-ਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਅਤੇ
ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਤੋਲੀ 11 ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ
ਬੈ-ਨਾਮੇ ਦੀ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ
ਿਬਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਆ
12 ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈ-ਨਾਮੇ ਦੀ ਿਲਖਤ ਮਹਸੇਯਾਹ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਨੇ ਰੀਯਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਨਮਏਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੈ-ਨਾਮੇ ਦੀ ਿਲਖਤ ਉੱਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਹੜੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ
ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਿਦੱਤੀ 13 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰੂਕ
ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 14 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਲਖਤਾਂ ਲੈ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਬੈਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਿਲਖਤ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ
ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਭਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹ ਸਕਣ 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਮੁੱਲ ਲਏ
ਜਾਣਗੇ।
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈ-ਨਾਮੇ ਦੀ ਿਲਖਤ ਨੇ ਰੀਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ 17 ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਵੇਖ! ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ
ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ 18 ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਬਦੀ
ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਹੈ 19 ਸੁਲਾਹ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸੂਰਮਾ ਿਜਹ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੇ 20 ਿਜਸ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ
ਆਦਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈ 21 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਚੰਿਭਆਂ ਨਾਲ
16
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ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਂਦਾ 22 ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹ ਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਸੀ। 23 ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ
ਸੁਣੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਰੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੱਦ ਿਲਆ 24 ਵੇਖ, ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣ
ਲਈ ਉਸ ਤੱਕ ਦਮਦਮੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਜਹਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ
ਅਤੇ ਬਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਬੋਿਲਆ ਸੋ ਉਹ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ 25 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ
ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੈ
ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 26 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 27 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ? 28 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ 29 ਕਸਦੀ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਨ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ
ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਆਲ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਡੋਲੀਆਂ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਹ੍ਾਉਣ
30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ
ਿਵੱਚ ਿਨਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਿਨਰਾ ਗੁੱਸਾ
ਹੀ ਚੜਹ੍ਾਇਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 31 ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ
ਦੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਹਟਾ ਿਦਆਂਗਾ 32 ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਈ ਮੇਰੇ
ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ,
ਜਾਜਕਾਂ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 33 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਕੀਤੀ ਪਰ
ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਜਤਨ ਨਾਲ
ਿਸਖਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਭਈ ਇਸ ਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਂਦੇ
34 ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੀਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਭਈ ਉਹ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨ
35 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਿਜਹੜੇ ਬਨ-ਿਹੰਨਮ ਦੀ ਵਾਦੀ
ਿਵੱਚ ਹਨ ਬਣਾਏ ਭਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਲਕ ਲਈ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਿਜਹ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ।
ਆਸਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ
ਬਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - 37 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਸਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ੋਧ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੋਪ ਨਾਲ
ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਫੇਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਵਸਾਵਾਂਗਾ 38 ਉਹ
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ 39 ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਿਦਖਾਵਾਂਗਾ ਭਈ ਉਹ ਸਦਾ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਲਈ
ਮੈਥੋਂ ਡਰਨ 40 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦਾ ਨੇ ਮ ਬੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ
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ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੈਅ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਭਈ ਉਹ ਫੇਰ ਮੈਥੋਂ ਿਫਰ ਨਾ ਜਾਣ
41 ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਿਲਆਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਿਦਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਲਾਵਾਂਗਾ। 42 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ
ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਂਦੀ ਿਤਵੇਂ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਭਿਲਆਈ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਿਜਹ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 43 ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਿਜਹ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਵਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਦਮ
ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
44 ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਲੈ ਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈ-ਨਾਿਮਆਂ ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ
ਕਰਨਗੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਮੈਦਾਨੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
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ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਜਦ ਉਹ ਅਜੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਿਕ 2 ਯਹੋਵਾਹ
ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਦਾ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, - ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਹੈ, - ਉਹ ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, 3 ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਉੱਤਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸਾਂਗਾ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਦਮਦਿਮਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - 5 ਉਹ ਕਸਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਿਦਨ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ੋਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਲੁ ਕਾਇਆ ਹੈ 6 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਲਈ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਵਾਫ਼ਰ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ 7 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ 8 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਤੋਂ
ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਏ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ 9 ਇਹ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਅਨੰ ਦ ਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ
ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਕੀ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ
ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਡਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬਣਗੀਆਂ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਉਹ ਿਵਰਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਡੰਗਰ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਉੱਜੜੇ-ਪੁੱਜੜੇ
ਪਏ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਨਾ ਆਦਮੀ, ਨਾ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਡੰਗਰ ਹੈ 11 ਖੁਸ਼ੀ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਆਨੰ ਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਲਾੜੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਲਾੜੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, - ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਦਯਾ ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ
12 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਿਜਹੜਾ ਿਵਰਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਡੰਗਰ ਅਤੇ
1
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ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਆਜੜੀਆਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਜੜ ਿਬਠਾਉਣਗੇ 13 ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਮੈਦਾਨ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ
ਿਵੱਚ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਫੇਰ ਇੱਜੜ ਿਗਣਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਦੀ ਲੰਘਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ। 14 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ
ਉਸ ਭਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ 15 ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਉਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 16 ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਯਹੂਦਾਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚੈਨ ਨਾਲ ਵੱਸੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ”
17 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ
18 ਅਤੇ ਲੇ ਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਬਾਲੇ ਅਤੇ ਸਦਾ
ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਵੇ। 19 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਿਕ 20 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ
ਿਦਨ ਦਾ ਨੇ ਮ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਨੇ ਮ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਈ ਿਦਨ ਅਤੇ
ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਨਾ ਹੋਣ 21 ਤਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨੇ ਮ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਸ ਦੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਲੇਵੀ
ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਨੇ ਮ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹਨ 22 ਿਜਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ
ਸੈਨਾਂ ਿਗਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਿਮਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਤਵੇਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ
ਸੇਵਕ ਹਨ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। 23 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਕੋਲ ਆਇਆ, 24 “ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਬੋਲੇ? ਿਕ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਚੁਿਣਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ
ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” ਐਉਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਨਿਖੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਭਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮ ਨਾ ਰਹੇ। 25 ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 26 ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੀ ਨਸਲ
ਨੂੰ ਰੱਦ ਿਦਆਂਗਾ ਭਈ ਉਹ ਦੀ ਨਸਲ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ
ਿਜਹੜੇ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਨਸਲ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਮ ਕਰਾਂਗਾ।

34
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼
1 ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ
ਜਦ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਮਤਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਦੀਆਂ ਸਨ ਿਕ 2 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਖ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ 3 ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਨਾ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿੜਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਸੌਂਿਪਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ,
ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦਰ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਾਬਲ
ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ 4 ਪਰ ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਸੁਣ! ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਨਾ ਮਰੇਂਗਾ 5 ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਤੈਥੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਰਾਜਾ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੋਈਆਂ
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ਜਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਿਤਵੇਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਬੋਈਆਂ ਜਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਿਸਆਪਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ
ਮੈਂ ਆਖੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 6 ਤਦ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ
ਆਖੀਆਂ 7 ਜਦ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਫੌਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਲਾਕੀਸ਼ ਅਤੇ
ਅਜ਼ੇਕਾਹ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹੋ
ਹੀ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਿਵਹਾਰ
ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ
ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਕ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਿਪਟਵਾਈ 9 ਭਈ
ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜੋ
ਇਬਰਾਨੀ ਜਾਂ ਇਬਰਾਨਣ ਹੋਵੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਾ ਰੱਖੇ 10 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਨੇ ਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਮੰਨ ਿਲਆ
ਭਈ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ 11 ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਿਫਰ ਗਏ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ
ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਆਏ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਛੱਿਡਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਫਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਜਬਰਨ ਬਣਾਇਆ।
12 ਤਾਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ
ਿਕ 13 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਂਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ
ਸੀ ਿਕ 14 ਸੱਤਾਂ ਵਿਰਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ
ਇਬਰਾਨੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਿਚਆ ਿਗਆ ਅਜ਼ਾਦ
ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਉਸ ਛੇਆਂ ਵਿਰਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੀ ਟਿਹਲ ਕੀਤੀ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ 15 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਫਰੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹੋ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਿਕ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਕੋਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਿਪੱਟੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ
ਬੰਿਨਆ 16 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਦ
ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਮੋੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਾਸ ਗੋਲੀਆਂ ਰਿਹਣ। 17 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਭਈ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਕੋਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਿਪੱਟੇ। ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਵਾ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਿਪੱਟਦਾ
ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੌਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ 18 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੰਿਨਆ ਸੀ ਉਸ ਵੱਛੇ
ਵਾਂਗੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ
ਟੋਿਟਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ 19 ਅਰਥਾਤ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਨੂੰ , ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ , ਖੁਸਰੇ, ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਵੱਛੇ ਦੇ ਟੋਿਟਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ 20 ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਿਦਆਂਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖੋਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ!
21 ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ,
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖੋਜ਼ੀ ਹਨ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ
8 ਉਹ
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ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ 22 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ
ਿਦਆਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ
ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੂੰ ਲੈ
ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੱਸਣ
ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹੇ।

35
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਅਤੇ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ

1 ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਕ
2 ਤੂੰ ਰੇਕਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਮਧ ਿਪਲਾ 3 ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਬਿਸਨਯਾਹ ਦੇ ਪੋਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਅਜ਼ਨਯਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਰੇਕਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਿਲਆ 4 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨ ਿਯਗਦਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਹਾਨਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਜਹੜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਸ਼ੱਲੂਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਅਸੇਯਾਹ
ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ 5 ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੇਕਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਧ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਕੌਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮਧ ਿਪਓ 6 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਮਧ ਨਹੀਂ
ਪੀਵਾਂਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸਦਾ ਤੱਕ ਮਧ ਨਾ ਿਪਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁੱਤਰ 7 ਨਾ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਬੀ ਬੀਜੋ, ਨਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾਓ, ਨਾ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ,ੋ ਇਸ
ਲਈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਿਦਨ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਵੋਗੇ 8 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਦਾਬ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਣੀ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਮਧ ਨਾ ਿਪਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ 9 ਨਾ ਵੱਸਣ ਲਈ ਘਰ
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਗ਼ ਨਾ ਖੇਤ ਨਾ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ
10 ਅਸੀਂ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਓਵੇਂ ਮੰਿਨਆ
ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ 11 ਜਦ
ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਇਸ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਤਦ
ਅਸੀਂ ਆਿਖਆ, ਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ
ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ। 12 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 13 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾ ਲਓਗੇ ਭਈ ਮੇਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ? ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 14 ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਦਾਬ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮਧ ਨਾ ਪੀਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
ਪੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਜਤਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ 15 ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਸਗੋਂ ਜਤਨ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਬਾਂ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਵੱਸੋਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ 16 ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਦਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ
ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਿਨਆ 17 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ
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ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ
ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਖੀ ਹੈ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੁਕਾਿਰਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 18 ਰੇਕਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਨੂੰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਯੋਨਾਦਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 19 ਇਸ ਲਈ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਲਈ ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਦਾਬ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾ
ਹੋਵੇਗੀ।
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ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਬਾਰੂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ਨਾ
ਤਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤੀ
ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਖੇ,
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਜਦ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਅਰਥਾਤ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਆਖੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਲੈ 3 ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ
ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ
ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ
4 ਤਾਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਨੇ ਰੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਲਈਆਂ
5 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਰੋਿਕਆ
ਿਗਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 6 ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਉਸ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ
ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾ 7 ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਿਫਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਿਜਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਹੈ
ਵੱਡਾ ਹੈ 8 ਤਾਂ ਨੇ ਰੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਤਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਹ੍ੀਆਂ 9 ਤਾਂ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਮ
ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌ ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ
ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵਰਤ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਪੱਟੀ 10 ਤਦ
ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਤੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਮਰਯਾਹ ਿਲਖਾਰੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਉੱਪਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਦਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ।
1

ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਜਦ ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗਮਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ
ਸੁਣੀਆਂ 12 ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਿਲਖਾਰੀ ਦੀ
ਕੋਠੜੀ ਉੱਤੇ ਿਗਆ। ਵੇਖ,ੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ
ਿਲਖਾਰੀ, ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲਾਯਾਹ, ਅਕਬੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਲਨਾਥਾਨ, ਸ਼ਾਫਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਮਰਯਾਹ, ਹਨਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
11
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ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ 13 ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪੜਹ੍ੀਆਂ ਅਤੇ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ 14 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੂਸ਼ੀ ਦੇ
ਪੜਪੋਤੇ ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਥਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਬਾਰੂਕ
ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਪੜਹ੍ ਕੇ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਆ। ਤਾਂ
ਨੇ ਰੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ ਉਹ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਿਗਆ 15 ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜ਼ਰਾ
ਬੈਠ ਜਾ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਣਾਇਆ 16 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਿਪਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ 17 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਦੱਸ ਭਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਕਵੇਂ ਿਲਖੀਆਂ?
18 ਤਾਂ ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉੱਚਰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸਆਹੀ ਨਾਲ ਪੱਤੀ ਉੱਤੇ
ਿਲਖਦਾ ਿਗਆ 19 ਤਦ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਤੂੰ
ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਹੋ!
ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ
ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਿਲਖਾਰੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਰਖਵਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੱਸੀਆਂ 21 ਤਾਂ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਸ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਿਲਆਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਿਲਖਾਰੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਆਇਆ।
ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਿਜਹੜੇ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ 22 ਰਾਜਾ ਿਸਆਲ
ਵਾਲੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੌ ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਅੰਗੀਠੀ ਬਲਦੀ ਸੀ 23 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਯਹੂਦੀ
ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਕਾਂਡ ਪੜਹ੍ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਖਾਰੀ ਦੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੱਟ
ਕੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੀ ਅੰਗੀਠੀ ਿਵੱਚ ਸੀ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਉਹ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਗੀਠੀ ਦੀ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਭਸਮ ਹੋ ਿਗਆ 24 ਨਾ ਉਹ ਡਰੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਪਾੜੇ, ਨਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ 25 ਨਾਲੇ ਅਲਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਦਲਾਯਾਹ ਅਤੇ
ਗਮਰਯਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਸ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਨਾ ਸਾੜੋ ਪਰ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ 26 ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਰਹਮਏਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਾਯਾਹ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਬਦਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਾਯਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਬਦਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਬਾਰੂਕ ਿਲਖਾਰੀ ਨੂੰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨਬੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਿਦੱਤਾ।
20 ਉਹ ਿਵਹੜੇ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਿਲਖਣਾ
27 ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਕ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਅਤੇ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਿਲਖੀਆਂ
ਸਨ ਉਹ ਸਾੜ ਿਦੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 28 ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ
ਪੱਤਰ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਜਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ ਿਲਖ 29 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਆਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਤੂੰ
ਇਹ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਭਈ ਤੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ
ਡੰਗਰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ? 30 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
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ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਉਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਲੋਥ ਿਦਨ
ਦੀ ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਾਲੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ 31 ਮੈਂ ਉਹ
ਨੂੰ , ਉਹ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ , ਉਹ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਸੁਿਣਆ। 32 ਤਦ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਦੂਜਾ ਲਪੇਟਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਨੇ ਰੀਯਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ ਿਲਖਾਰੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ
ਮੂੰਹੋਂ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਿਜਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ
ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
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ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਿਜਹ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾ
ਬਣਾਇਆ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਨਯਾਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ
2 ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਨੇ , ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਨੇ , ਨਾ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਖੇ
ਸਨ ਸੁਣੇ 3 ਤਾਂ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਕਲ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਆਸੇਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨਬੀ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੀਂ 4 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ
5 ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਫੌਜ ਿਮਸਰੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸਦੀਆਂ
ਨੇ ਿਜਹਨਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। 6 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 7 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, - ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ
ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਇਹ ਆਖੋ ਿਕ
ਵੇਖ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਫੌਜ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਨੱਕਲੀ ਹੈ
ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗੀ 8 ਅਤੇ ਕਸਦੀ ਫੇਰ ਆ ਕੇ
ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਿਦਓ ਿਕ ਕਸਦੀ
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣਗੇ 10 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ
ਹੈ ਐਉਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਰੇ ਫੱਟੜ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ-ਆਪਿਣਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਟਦੇ!।
1

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ 12 ਤਾਂ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ
ਿਨੱਕਲਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਲਵੇ 13 ਜਦ
ਉਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ
ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਰੀਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਹਨਨਯਾਹ ਦਾ ਪੋਤਾ
ਅਤੇ ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਫੜ ਿਲਆ ਿਕ ਤੂੰ ਕਸਦੀਆਂ ਕੋਲ ਨੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ! 14 ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਸਦੀਆਂ ਕੋਲ ਨੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
ਪਰ ਉਸ ਉਹ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਸੋ ਿਯਰੀਯਾਹ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ 15 ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਾਲ ਲਾਲ
ਪੀਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਿਲਖਾਰੀ
ਦੇ ਘਰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦਖ਼ਾਨਾ
11
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ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 16 ਜਦ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਬੰਦੀ ਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭੋਰੇ
ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਿਟਿਕਆ
ਿਰਹਾ 17 ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਪੜਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ,
ਕੀ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਚਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੈ! ਅਤੇ ਉਸ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ 18 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਛੱਿਡਆ ਹੈ? 19 ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? 20 ਹੁਣ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਿਲਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਘੱਲੀਂ ਭਈ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰ
ਨਾ ਜਾਂਵਾਂ 21 ਤਾਂ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨੱਤ ਉਸ
ਨੂੰ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ
ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁੱਕ ਨਾ ਗਈਆਂ। ਸੋ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ।
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1 ਮੱਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਫਟਯਾਹ, ਪਸ਼ਹੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ,
ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਕਲ ਅਤੇ ਮਲਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਸ਼ਹੂਰ
ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ
ਸੁਣੀਆਂ ਿਕ 2 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਿਟਿਕਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਕਸਦੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਦੀ ਜਾਣ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ 3 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ 4 ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਸੁੱਟੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਯੋਿਧਆਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਢੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ
ਭਾਲਦਾ ਹੈ 5 ਅੱਗੋਂ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ 6 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਲਕੀਯਾਹ ਦੇ ਭੋਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ
ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ
ਨਾਲ ਲਮਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਭੋਹਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਿਚੱਕੜ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਖੁੱਭ ਿਗਆ। 7 ਜਦ ਅਬਦ-ਮਲਕ
ਕੂਸ਼ੀ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਸੀ ਸੁਿਣਆ
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 8 ਤਦ ਅਬਦ-ਮਲਕ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ 9 ਹੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 10 ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬਦਮਲਕ ਕੂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਐਥੋਂ ਤੀਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ
ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਭੋਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ 11 ਸੋ
ਅਬਦ-ਮਲਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਿਚੱਥੜੇ ਅਤੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਲੀੜੇ
ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੋਲ ਭੋਰੇ ਿਵੱਚ
ਲਮਕਾਇਆ 12 ਅਬਦ-ਮਲਕ ਕੂਸ਼ੀ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
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ਇਹਨਾਂ ਿਚੱਥਿੜਆਂ ਅਤੇ ਹੰਢੇ ਹੋਇਆਂ ਲੀਿੜਆਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ
ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖ। ਸੋ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ
13 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਿਖੱਿਚਆ ਅਤੇ ਭੋਰੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਿਲਆਂਦਾ। ਿਫਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ
ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ।

ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣਾ
14 ਤਾਂ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਨੇ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਘੱਲੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਲਾਂਘੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਸਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਇੱਕ
ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੁ ਕਾਈਂ 15 ਤਾਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ
ਨਾ ਮਾਰੇਂਗਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੇਂਗਾ
16 ਤਾਂ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੜਦੇ ਿਵੱਚ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਾਲ ਸਹੁੰ
ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਿਜਸ ਸਾਡੀਆਂ
ਜਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਨ
17 ਤਾਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
- ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਸਿੜਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ
ਵੀ 18 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇਂਗਾ
ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਛੁੱਟੇਗਾ
19 ਤਾਂ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਕਸਦੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਮਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਹਨਾ
ਮਾਰਨ 20 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ,
ਜ਼ਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੇਰਾ ਭਲਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜੀਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ 21 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ,
- 22 ਵੇਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ
ਜਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੀਆਂ, - ਤੇਰੇ ਿਦਲੀ ਯਾਰਾਂ ਨੇ
ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਗਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਖੁੱਭ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। 23 ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਸਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਛੁੱਟੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥੀਂ
ਫਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ।
24 ਤਾਂ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰੇਂਗਾ 25 ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਣਨ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਤਾਂ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੁ ਕਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਰਾਂਗ।ੇ ਰਾਜਾ
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਿਲਆ ਹੈ? 26 ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਮੋੜ ਕੇ
ਘੱਲੇ ਭਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਂਵਾਂ 27 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਸੋ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਿਜਵੇਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗਈ
28 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ
ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਟਿਕਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਜਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਲਆ ਿਗਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ।
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39
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਤਨ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੌ ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ
ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ
2 ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਿਗਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਨੌ ਵੇਂ ਿਦਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਫੀਲ ਿਵੱਚ ਮੋਘ ਹੋ ਿਗਆ 3 ਤਾਂ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਿਵਚਲੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਗਏ
ਅਰਥਾਤ ਨੇ ਰਗਲ-ਸ਼ਰਾਸਰ, ਸਮਗਰ-ਨੂਬ, ਸਰਸਕੀਮ, ਖੁਸਿਰਆਂ
ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨੇ ਰਗਲ-ਸ਼ਰਾਸਰ, ਨਜੂਮੀਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ 4 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਿਧਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਦੇ ਰਾਹ
ਥਾਣੀ ਉਸ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਿਨੱਕਲ ਗਏ
ਅਤੇ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ 5 ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਾਥ ਦੇਸ ਦੇ ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਂਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਿਦੱਤੀ
6 ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ 7 ਉਸ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਛੱਡੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ
ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ 8 ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ 9 ਤਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ
ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ 10 ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਗਰੀਬ
ਿਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਖੇਤ ਿਦੱਤੇ।
1

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਜਾਣਾ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਜੱਲਾਦਾਂ
ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਰਿਹਣ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 12 ਉਹ
ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਬੁਿਰਆਈ ਨਾ ਕਰ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਤਵੇਂ
ਹੀ ਕਰ 13 ਸੋ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦੇ
ਚੌਧਰੀ ਨਬੂਸ਼ਜ਼ਬਾਜ ਅਤੇ ਨੇ ਰਗਲ-ਸ਼ਰਾਸਰ ਨਜੂਮੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ
ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਘੱਲੇ 14 ਅਤੇ
ਮਨੁੱਖ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਗਦਲਯਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ ਸੋ ਉਹ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਟਿਕਆ ਿਰਹਾ।
11 ਤਾਂ

ਅਬਦ-ਮਲਕ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾ

15 ਤਾਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਜਦ ਉਹ
ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਿਕ 16 ਜਾ, ਤੂੰ ਅਬਦ-ਮਲਕ

ਕੂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਬੁਿਰਆਈ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਿਦਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 17 ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਛੱਡ ਿਦਆਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਭੈਅ ਖਾਂਦਾ ਹੈ 18 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਿਡੱਗੇਂਗਾ ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ
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ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਰੱਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

40
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਗਦਲਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ

1 ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ

ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਕ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਰਾਮਾਹ ਤੋਂ ਘੱਲ ਿਦੱਤਾ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਿਲਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 2 ਜੱਲਾਦਾਂ
ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਿਕਹਾ ਹੈ
3 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਨੂੰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਤਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਹੀਏਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਹੁਣ
ਵੇਖ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ
ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਨੂੰ
ਚਲਾ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾ। ਵੇਖ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ,
ਿਜੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾ 5 ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ
ਮੁਿੜਆ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾ ਿਜਹ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਿਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿਜੱਥੇ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਿਲਆ
ਜਾ। ਿਫਰ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰਸਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਕੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 6 ਤਾਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਿਟਿਕਆ ਿਰਹਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇਸ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਗਦਲਯਾਹ
2 ਰਾਜਾ 25:22-24
7 ਜਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਰਣ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਸ
ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਗਰੀਬ ਿਜਹੜੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ
ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤੇ
ਹਨ 8 ਤਾਂ ਨਥਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ, ਕਾਰੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ, ਤਨਹੁਮਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਾਯਾਹ ਅਤੇ
ਏਫਈ ਨਟੋਫਾਥੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਆਕਾਥੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਜ਼ਨਯਾਹ,
ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ ਆਏ
9 ਤਾਂ ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸੋ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ 10 ਮੈਂ, ਵੇਖ ਮੈਂ, ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ ਭਈ
ਉਹਨਾਂ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਵਾਂ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਮੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਆਪਿਣਆਂ
ਭਾਂਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕਰ ਲਏ ਹਨ 11 ਜਦ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ
ਿਜਹੜੇ ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਸਨ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬਕੀਆ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੋਤੇ
ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਥਾਿਪਆ ਹੈ
12 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਸਾਿਰਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਨ
ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੇਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
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ਗਦਲਯਾਹ ਦੀ ਹੱਿਤਆ
2 ਰਾਜਾ 25:25, 26
13 ਤਾਂ ਕਾਰੇਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ
ਿਜਹੜੇ ਰਣ ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ ਆਏ
14 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਅਲੀਸ ਨੇ ਨਥਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ
ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਦੇਵੇ? ਪਰ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਗਦਲਯਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ 15 ਤਾਂ ਕਾਰੇਆਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਨੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਪੜਦੇ ਨਾਲ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਾਣ ਿਦਓ, ਿਕ ਮੈਂ ਨਥਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਇਸਮਾਏਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਕਉਂ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਭਈ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਹਨ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਬਕੀਆ ਿਮਟ ਜਾਵੇ? 16 ਤਾਂ
ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ ਨੇ ਕਾਰੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਮਾਏਲ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
1 ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ
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ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਨਥਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਦਾ ਪੋਤਾ ਇਸਮਾਏਲ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਪਰਧਾਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਦਸ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ
ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ 2 ਤਾਂ ਨਥਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਇਸਮਾਏਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉੱਠੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ
ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਜਹ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਾਕਮ ਥਾਿਪਆ ਸੀ 3 ਨਾਲੇ ਇਸਮਾਏਲ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਗਦਲਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ
ਕਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 4 ਤਾਂ
ਗਦਲਯਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਿਜਹ ਦਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ
ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ 5 ਿਕ ਸ਼ਕਮ ਤੋਂ, ਸ਼ੀਲੋਹ ਤੋਂ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ,
ਅੱਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾੜਹ੍ੀ ਮੁਨਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਿਕ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਲੁ ਬਾਨ ਆਪਿਣਆਂ
ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਚੜਾਉਣ 6 ਤਾਂ ਨਥਨਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਮਸਪਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਿਲਆ। ਉਹ ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਮਿਲਆ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ
ਕੋਲ ਆਓ 7 ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਨਥਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ 8 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦਸ ਮਨੁੱਖ ਿਨੱਕਲੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਮਾਏਲ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਕਣਕ,
ਜੌਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਲੁ ਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਿਰਆ
9 ਇਹ ਭੋਹਰਾ ਉਹ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਆਸਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਸਮਾਏਲ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਲਯਾਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਥਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਇਸਮਾਏਲ ਨੇ ਵੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ 10 ਤਾਂ ਇਸਮਾਏਲ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹੰਦ-ੇ ਖੁੰਹਦੇ ਲੋਕ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵਚਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਿਲਆ
ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਗਦਲਯਾਹ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਥਨਯਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਭਈ ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਕੋਲ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ 11 ਜਦ ਕਾਰੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਨੇ ਅਤੇ
ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਕੀਤੀ ਸੁਣੀ 12 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
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ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਨਥਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ
ਗਏ ਅਤੇ ਓਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਿਜਹੜੇ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਸਨ ਜਾ
ਿਲਆ 13 ਫੇਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ
ਇਸਮਾਏਲ ਨਾਲ ਸਨ ਕਾਰੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਓਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਅਨੰ ਦ ਹੋਏ
14 ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਮਾਏਲ ਨੇ ਿਮਸਪਾਹ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਭੌਂ ਕੇ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਕੋਲ ਗਏ 15 ਪਰ
ਨਥਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਅੱਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਣੇ ਯੋਹਾਨਾਨ ਦੇ
ਅੱਗੋਂ ਨੱਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ 16 ਕਾਰੇਆਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਏ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ
ਨਥਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਤੋਂ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ
ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਮਸਪਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਮੇ
ਯੋਿਧਆਂ ਨੂੰ , ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ , ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਿਗਬਓਨ ਤੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ਸੀ 17 ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਗੇਰੂਥ ਿਕਮਹਾਮ ਿਵੱਚ ਿਟਕੇ ਿਜਹੜਾ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੈ ਿਕ ਿਮਸਰ
ਨੂੰ ਜਾਣ 18 ਇਹ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਨਥਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ
ਨੇ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ ਿਜਹ ਨੂੰ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
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ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
1 ਤਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਰੇਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ
ਹੋਸ਼ਆਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਜ਼ਨਯਾਹ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ
ਨੇ ੜੇ ਆਏ 2 ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ
ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚੇ l ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਵੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਬਚੇ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ 3 ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ
ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਅਸੀਂ
ਕਰੀਏ ਦੱਸੇ 4 ਤਾਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸੁਣ
ਿਲਆ ਹੈ। ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀ
ਗੱਲ ਿਜਹ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਥੋਂ ਨਾ ਲੁ ਕਾਵਾਂਗਾ 5 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਜੇ
ਅਸੀਂ ਓਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲੇਗਾ l 6 ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ
ਬੁਰਾ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ ਿਜਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਿਲਆਈ ਹੋਵੇ।
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਦਸਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ 8 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰੇਆਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸੱਿਦਆ 9 ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ,
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, 10 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਡੇਗਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱਟਾਂਗਾ
ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ 11 ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ।
ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ
ਵੀ 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕਰਾਂਗਾ ਭਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਮ
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ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਮੋੜੇ 13 ਪਰ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ 14 ਅਤੇ ਆਖੋ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ
ਤਾਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਿਜੱਥੇ ਨਾ ਲੜਾਈ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੁਰੀ
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਸਾਂਗੇ
15 ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ!ੋ
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ, - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਿਟਕਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 16 ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਡਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਫੜਹ੍ੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਿਜਸ
ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾ
ਲਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ 17 ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ
ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਉਹ ਿਟਕਣ, ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ
ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਨੱਠ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਣਗੇ 18 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
- ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ ੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਾਇਆ
ਿਗਆ, - ਿਤਵੇਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਜਾਓਗੇ ਵਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨ, ਹੈਰਾਨੀ, ਸਰਾਪ ਅਤੇ
ਉਲਾਹਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਫਰ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ
19 ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਕੀਏ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ
ਹੈ, “ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ
ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਖੇਗਾ ਿਤਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗ”ੇ 21 ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਲਈ ਉਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ 22 ਹੁਣ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਟਕਣ ਲਈ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਰੋਗ!ੇ ।
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ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ
1 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ,
ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ,
ਅਰਥਾਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਤਾਂ ਹੋਸ਼ਆਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਕਾਰੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਭਮਾਨੀ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਿਮਸਰ
ਨੂੰ ਿਟਕਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਓ 3 ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇ ਰੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰੇਿਰਆ ਹੈ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇਵੇਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ
ਲੈ ਜਾਣ 4 ਤਾਂ ਕਾਰੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਭਈ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ 5 ਿਫਰ ਕਾਰੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ
ਨੇ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕੀਏ ਨੂੰ
ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਏ
ਸਨ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਟਕਣ ਲਈ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ 6 ਅਰਥਾਤ
ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ , ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ , ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ , ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ
ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨਬੀ ਅਤੇ ਨੇ ਰੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ ਕੋਲ ਛੱਿਡਆ ਸੀ 7 ਉਹ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਿਣਆ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 44:11

ਅਤੇ ਤਹਪਨਹੇਸ ਤੱਕ ਆਏ। 8 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਤਹਪਨਹੇਸ
ਿਵੱਚ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 9 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ
ਪੱਥਰ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕੋ ਦੇ ਿਜਹੜਾ
ਤਹਪਨਹੇਸ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੋਵੇ 10 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂ ਏ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ
ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਰੱਖਾਂਗਾ
ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁ ਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ
ਚਾਨਣੀ ਤਾਣੇਗਾ 11 ਉਹ ਆ ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਮੌਤ ਵਾਲੇ
ਮੌਤ ਲਈ, ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਕੈਦ ਲਈ, ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲਈ!
12 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਭੜਕਾਵਾਂਗਾ।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੈ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਆਜੜੀ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਦਾ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਉਹ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇਗਾ
13 ਉਹ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਨ ਤੋੜ
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ
ਸੁੱਟੇਗਾ।
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ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਿਮਗਦੋਲ, ਤਹਪਨਹੇਸ, ਨਫ਼ ਅਤੇ
ਪਥਰੋਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਸਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਿਕ 2 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਲਆਂਦੀ ਿਡੱਠੀ। ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਉਜਾੜ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ 3 ਉਸ
ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਖਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ
ਜਦ ਉਹ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕੀਤੀ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਜਾਣਦੇ
ਸੀ 4 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਸਗੋਂ
ਜਤਨ ਕਰ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ
ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 5 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਸੁਿਣਆ
ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਭਈ ਆਪਣੀ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਮੁੜਨ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ 6 ਤਦ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ੋਧ ਡੋਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭੜਕ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ
ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ। 7 ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੁਿਰਆਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਿਨਆਣੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ
ਚੁੰਘਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਢੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਕੀਆ ਨਾ
ਰਹੇ? 8 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ
ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਟਕਣ ਲਈ ਗਏ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਖਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਉਲਾਹਮਾ ਹੋਵੋ? 9 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ
ਹੋ? 10 ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਡਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। 11 ਇਸ ਲਈ ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖੋ, ਮੈਂ
ਬਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ
1
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ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ 12 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਿਜਹਨਾਂ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਿਟਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੁਕ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਮਰ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਨ, ਹੈਰਾਨੀ, ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਉਲਾਹਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਹੋਣਗੇ 13 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ
ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਵਾ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ
14 ਸੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਿਟਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਨੱਠ ਕੇ ਨਾ ਬਚੇਗਾ, ਨਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਵੱਸਣ ਲਈ ਮੁੜ ਜਾਨ ਨੂੰ
ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਗੌਿੜਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਹ ਨਾ ਮੁੜਨਗੇ। 15 ਤਦ
ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ
ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਪਥਰੋਸ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 16 ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਹੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਾਂਗੇ 17 ਪਰ
ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ ਪੂਰਾ
ਕਰਾਂਗ।ੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੀਣ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਡੋਲਾਂਗੇ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨੇ , ਸਾਡੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ , ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ , ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ
ਰਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ
ਵੇਖਦੇ ਸੀ 18 ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣੀ
ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਡੋਲਣੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੀ ਥੁੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ!
19 ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਬਨਾਂ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਟੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਡੋਲਦੀਆਂ ਸੀ?। 20 ਤਦ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹਨਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਆਿਖਆ, 21 ਉਹ ਧੂਪ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਿਜਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਧੁਖਾਈ, ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਦਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਇਆ? 22 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ
ਕਰਤੱਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿਘਣਾਉਿਣਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲ ਨਾ ਸਿਕਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ ਉਜਾੜ, ਿਵਰਾਨ ਅਤੇ
ਸਰਾਪ ਹੋ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ
23 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਈ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਹੈ। 24 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੁਣੋ! 25 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ
ਸੁੱਖੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਡੋਲਾਂਗ।ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ!
26 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੇ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋ। ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿਫਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ

493

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 46:9

ਆਖੇ, “ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੁੰ” 27 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਬੁਿਰਆਈ ਲਈ, ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤਾੜ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਨ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ
ਨਾਲ ਮੁਕਾਏ ਜਾਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ 28 ਿਜਹੜੇ
ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਣਗੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਮੁੜਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਬਕੀਆ ਿਜਹੜਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਟਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ
ਜਾਣੇਗਾ ਭਈ ਿਕਹ ਦਾ ਬਚਨ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ! 29 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਭਈ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ
ਲਓ ਿਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਗੀਆਂ, 30 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ
ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਹਾਫ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ
ਗਾਹਕ ਸੀ।
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ਬਾਰੂਕ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
1 ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਰੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ
ਮੂੰਹੋਂ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਮ
ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਿਲਿਖਆ ਿਕ 2 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ, ਹੇ ਬਾਰੂਕ, ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, 3 ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਝੋਰਾ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ! ਮੈਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ-ਮਾਰਦਾ ਥੱਕ ਿਗਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ
4 ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਐਉਂ ਆਖੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਜੋ
ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਡੇਗ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਉਹ
ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ 5 ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਨਾ ਲੱਭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੇਰੀ
ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੁ ੱਟ ਦਾ
ਮਾਲ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ।
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ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ
ਨੂੰ ਆਇਆ। 2 ਿਮਸਰ ਲਈ। ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਕੋਹ ਦੀ
ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੀ ਕਰਕਮੀਸ਼ ਿਵੱਚ ਦਿਰਆ ਫ਼ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਸੀ ਿਜਹ
ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਫਤਹ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ,
- 3 ਿਸਪਰ ਅਤੇ ਢਾਲ਼ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਲਈ ਨੇ ੜੇ ਆਓ!
4 ਘੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਜੋਵ,ੋ ਹੇ ਅਸਵਾਰੋ, ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ! ਟੋਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ
ਜਾਓ, ਆਪਿਣਆਂ ਨੇ ਿਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਾਓ, ਸੰਜੋ ਨੂੰ ਪਿਹਨ! 5 ਮੈਂ ਇਹ
ਿਕਉਂ ਵੇਿਖਆ? ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਪਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨੱਠ ਗਏ, ਉਹ
ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, - ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੈਅ ਹੈ! ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
6 ਛੋਹਲਾ ਨਾ ਨੱਠੇ, ਨਾ ਸੂਰਮਾ ਬਚੇ, - ਉੱਤਰ ਵਲ ਦਿਰਆ ਫ਼ਰਾਤ
ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਕਰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ। 7 ਉਹ ਕੌਣ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਨੀਲ ਨਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਛਲਦਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹਨਾਂ
ਦੇ ਪਾਣੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ? 8 ਿਮਸਰ ਨੀਲ ਨਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਛਲਦਾ
ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਛਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਉੱਛਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ , ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ! 9 ਹੇ ਘੋਿੜਓ, ਉਤਾਹਾਂ ਜਾਓ, ਹੇ
ਰਥੋ, ਿਢਲਕਦੇ ਿਫਰੋ! ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਣ, ਕੂਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਟੀ
ਿਜਹਨਾਂ ਢਾਲਾਂ ਫੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲੂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਧਣੁੱਖ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ
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ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 10 ਉਹ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਇੱਕ
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਿਦਨ, ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇ।
ਤਲਵਾਰ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਵੇਗੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਕੋਲ। 11 ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ ਜਾ ਅਤੇ ਬਲਸਾਨ ਲੈ, ਹੇ
ਿਮਸਰ ਦੀਏ ਕੁਆਰੀਏ ਧੀਏ! ਤੂੰ ਏਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦੀ
ਹੈਂ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗੀ। 12 ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ, ਧਰਤੀ
ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਠਕਰ ਖਾਧੀ,
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਿਡੱਗ ਪਏ।
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਆਗਮਨ
ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਆ ਕੇ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, - 14 ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਦੱਸ,ੋ ਿਮਗਦੋਲ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਓ,
ਨਫ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤਹਪਨਹੇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਆਖੋ, ਖਲੋ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਰਹੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ ਆਿਲਓਂ-ਦੁਆਿਲਓਂ ਖਾ
ਲਵੇਗੀ! 15 ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਿਕਉਂ ਹੂੰਝੇ ਗਏ? ਉਹ ਖੜੇ ਨਾ ਰਹੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ ਜੋ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 16 ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਠਕਰ ਖੁਆਈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਿਗਆ, ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉੱਠੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ
ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ। 17 ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਕਾਿਰਆ ਿਕ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ! ਉਸ
ਨੇ ਿਮਥੇ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਿਦੱਤਾ। 18 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਸਹੁੰ,
ਰਾਜਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ, ਿਨਸੰਗ ਿਜਵੇਂ
ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਤਾਬੋਰ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਕਰਮਲ, ਓਵੇਂ ਉਹ
ਆਵੇਗਾ। 19 ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਕਾ ਤੁਕਾ ਿਤਆਰ ਕਰ, ਹੇ
ਿਮਸਰ ਦੀਏ ਵਸਨੀਕ ਧੀਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਫ਼ ਿਵਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ
ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਸੇਗਾ। 20 ਿਮਸਰ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵੱਛੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਖ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 21 ਉਹ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਪਲੇ ਹੋਏ ਵੱਿਛਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨੱਠ ਗਏ,
ਉਹ ਖਲੋ ਨਾ ਸਕੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ। 22 ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੱਪ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਠੇਗੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਲੱਕੜਹਾਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੁਹਾਿੜਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ! 23 ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀ ਿਮਣਤੀ
ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਲਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਿਗਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 24 ਿਮਸਰ ਦੀ ਧੀ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ,
ਉਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 25 ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਨ ਦੇ
ਆਮੋਨ ਦੀ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ, ਿਮਸਰ ਦੀ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਖ਼ਬਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ 26 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ
ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ
ਅਿਜਹੀ ਅਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਿਲਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
13

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਪਰ ਤੂ,ੰ ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਨਾ ਡਰ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਨਾ
ਘਬਰਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਯਾਕੂਬ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਚੈਨ
ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰਾਵੇਗਾ। 28 ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਨਾ
ਡਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ
ਅੰਤ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ।
27

*

48:7 ਮੋਆਬ ਦਾ ਦੇਵਤਾ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 48:12

47
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਕੋਲ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ
ਅੱਜ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, 2 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਉੱਤਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੜਹ੍ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੇੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ ਨਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭਿਰਆ ਹੈ ਰੇੜਹ੍ ਲੈਣਗੇ, ਸ਼ਿਹਰ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ , ਆਦਮੀ ਿਚੱਲਾਉਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਰੋਣਗੇ। 3 ਉਹ ਦੇ ਜੰਗੀ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੇ ਪਿਹਆਂ ਦੇ ਖੜਾਕ
ਨਾਲ, ਿਪਉ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਇੰਨੇ ਿਨਰਬਲ ਹੋ ਗਏ, 4 ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਭਈ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨ ਤੋਂ ਹਰੇਕ
ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਕੱਟ ਦੇਵ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਫ਼ਤੋਰ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਬਕੀਏ ਨੂੰ ਵੀ। 5 ਅੱਜ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਗੰਜ
ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਦੀ
ਦੇ ਬਕੀਏ ਸਣੇ ਤੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰੇਂਗਾ? 6 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਤੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਨਾ ਖਲੋਵੇਂਗੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਪਾ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਅਤੇ ਥੰਮੀ ਰਿਹ। 7 ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਖਲੋ
ਸਕਦੀ ਹੈਂ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਅਸ਼ਕਲੋਨ
ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਉਹ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ।
1
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ਦੇ ਿਵਖੇ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਬੋ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਉਹ ਿਵਰਾਨ ਜੋ ਹੋ
ਿਗਆ, ਿਕਰਯਾਤਾਇਮ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੈ ਿਗਆ, ਉੱਚਾ
ਬੁਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਬਰਾ ਿਗਆ। 2 ਮੋਆਬ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਿਰਆਈ
ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਿਕ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੌਮ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੱਟ ਸੁੱਟੀਏ! ਹੇ ਮਦਮੇਨ ਸ਼ਿਹਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ
ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤਲਵਾਰ ਤੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਗੀ! 3 ਹੋਰੋਨਇਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ! 4 ਮੋਆਬ ਭੰਿਨਆ
ਤੋਿੜਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਦੇ ਿਨਆਿਣਆਂ ਦਾ ਿਚੱਲਾਉਣਾ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੂ ਹੀਥ ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਰੋਂਦ-ੇ ਰੋਂਦੇ ਚੜਹ੍ਦੇ ਹਨ,
ਹੋਰੋਨਇਮ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ
ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। 6 ਨੱਠ! ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ! ਉਜਾੜ
ਿਵਚਲੇ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਜਾਓ! 7 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ
ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ
ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਮੋਸ਼* ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ। 8 ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾ ਬਚੇਗਾ, ਵਾਦੀ ਿਮਟ ਜਾਵੇਗੀ,
ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਹੈ। 9 ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾ ਿਦਓ, ਿਕ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
10 ਸਰਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਆਲਸੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ! ਅਤੇ ਸਰਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ
ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ!।
1 ਮੋਆਬ

ਮੋਆਬ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼

11 ਮੋਆਬ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ, ਉਸ ਆਪਣਾ

ਫੋਗ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ, ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ
ਉਲੱਿਦਆ ਿਗਆ, ਨਾ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਦਾ ਸੁਆਦ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ
ਬਦਲੀ। 12 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ, ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਲੱਦਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਉਹ
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ਉਸ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਉਲੱਦਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਖਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਮੱਟਾਂ
ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰਨਗੇ। 13 ਤਾਂ ਮੋਆਬ ਕਮੋਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬੈਤਏਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਇਆ, ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦਾ
ਭਰੋਸਾ ਸੀ। 14 ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਆਖਦੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ! ਲੜਾਈ
ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ! 15 ਮੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੁਗਵੇਂ ਜੁਆਨ ਘਾਤ ਹੋਣ
ਲਈ ਉਤਰ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਹੈ। 16 ਮੋਆਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨੇ ੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੱਗੀ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 17 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ, ਰੋਵ।ੋ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਖੋ, ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਤਕੜਾ
ਢਾਂਗਾ ਟੁੱਟ ਿਗਆ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਡੰਡਾ! 18 ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਆ, ਅਤੇ ਿਤਹਾਈ ਬੈਠ, ਹੇ ਦੀਬੋਨ ਦੀਏ ਵਸਨੀਕ ਧੀਏ, - ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੋਆਬ ਦਾ ਲੁ ੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚਿੜਹ੍ਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇਰੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 19 ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਹੇ ਅਰੋਏਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ! ਨੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛ, ਅਤੇ
ਆਖ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? 20 ਮੋਆਬ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਢਾਿਹਆ
ਜੋ ਿਗਆ, - ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਅਤੇ ਿਚੱਲਾਓ! ਅਰਨਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਦੱਸ,ੋ ਭਈ
ਮੋਆਬ ਲੁ ੱਿਟਆ ਿਗਆ। 21 ਪੱਧਰੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ, ਹੋਲੋਨ, ਯਹਾਸ ਅਤੇ
ਮੇਫ਼ਾਅਥ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਇਆ ਹੈ 22 ਦੀਬੋਨ ਉੱਤੇ, ਨਬੋ
ਉੱਤੇ, ਬੈਤ-ਿਦਬਲਾਤਇਮ ਉੱਤੇ 23 ਿਕਰਯਾਤਾਇਮ ਉੱਤੇ, ਬੈਤ ਗਾਮੂਲ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬੈਤ ਮਾਓਨ ਉੱਤੇ 24 ਕਰੀਯੋਥ ਉੱਤੇ, ਬਾਸਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਮੋਆਬ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਅਤੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਹਨ
25 ਮੋਆਬ ਦਾ ਿਸੰਗ ਭੰਿਨਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ ਗਈ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
ਮੋਆਬ ਦਾ ਘਮੰਡ ਚੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਆਬ ਆਪਣੀ ਕੈ ਿਵੱਚ ਲੇਟੇਗਾ,
ਨਾਲੇ ਉਹ ਹਾਸੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ 27 ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਸਾ
ਨਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਜਦ ਕਦੀਂ ਤੂੰ
ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਹਲਾਇਆ?। 28 ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਨੂੰ ਿਤਆਗੋ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸ,ੋ ਹੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਵਾਸੀਓ! ਘੁੱਗੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਬਣੋ ਿਜਹੜੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 29 ਅਸੀਂ ਮੋਆਬ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੁਿਣਆ, - ਉਹ ਬਹੁਤ
ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, - ਉਸ ਦਾ ਘਮੰਡ, ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਹੈਂਕੜੀ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਆਕੜ। 30 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ
ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਣਆ। 31 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਲਈ ਰੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਮੋਆਬ ਲਈ ਿਚੱਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕੀਰ-ਹਰਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ
ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨਗੇ। 32 ਯਾਜ਼ੇਰ ਦੇ ਰੋਣ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਵੱਧ
ਰੋਵਾਂਗਾ, ਹੇ ਿਸਬਮਾਹ ਦੀ ਦਾਖ! ਤੇਰੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਲੰਘ
ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਯਅਜ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇਰੇ
ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੇਿਵਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ, ਲੁ ਟੇਰਾ
ਆ ਿਡੱਗਾ ਹੈ। 33 ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਮੌਜ ਫਲਦਾਰ ਖੇਤ ਤੋਂ, ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ
ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਚੁਬੱਿਚਆਂ ਤੋਂ ਮੈ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ, ਕੋਈ ਲਲਕਾਰ
ਕੇ ਨਾ ਲਤਾੜੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ, ਲਲਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ!।
34 ਹਸ਼ਬੋਨ ਅਲਾਲੇ ਹ ਤੱਕ ਿਚੱਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਹਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੋਆਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਰੋਨਇਮ ਅਤੇ ਅਗਲਥ-ਸ਼ਲੀਸ਼ੀਯਾਹ ਤੱਕ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਨਮਰੀਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 35 ਮੈਂ
ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ
ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ 36 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੋਆਬ ਲਈ ਬੰਸਰੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਹਡਕੋਰੇ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਕੀਰ-ਹਰਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ
ਬੰਸਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਡਕੋਰੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਧਨ ਬਚਤ
ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ 37 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਸਰ ਮੁੰਿਨਆ ਹੈ,
ਹਰੇਕ ਦਾੜਹ੍ੀ ਕਤਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਘਾਓ ਲਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਤੱਪੜ ਹੈ 38 ਮੋਆਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਰੋਣਾ-ਿਪੱਟਣਾ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ
26

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 49:10

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 39 ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਢਾਿਹਆ ਿਗਆ,
ਉਹਨਾਂ ਿਸਆਪਾ ਕੀਤਾ, ਿਕਵੇਂ ਮੋਆਬ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ
ਮੋੜੀ ਹੈ! ਮੋਆਬ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਈ
ਭੈਅ ਬਿਣਆ ਹੈ।
ਮੋਆਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ

- ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂੰ
ਉੱਡੇਗਾ, ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਿਖਲਾਰੇਗਾ। 41 ਨਗਰ
ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਗੜਹ੍ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਆਬ ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੇ ਿਦਲ
ਉਸ ਿਦਨ ਪੀੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਿਦਲ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 42 ਮੋਆਬ ਦਾ
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। 43 ਭੋਂ, ਭੋਹਰਾ ਤੇ ਫੰਧਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਹੋਵੇਗਾ, ਹੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 44 ਉਹ ਿਜਹੜਾ
ਭੋਂ ਤੋਂ ਨੱਠੇਗਾ ਭੋਹਰੇ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਭੋਹਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਤਾਹਾਂ
ਆਵੇਗਾ, ਫੰਧੇ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ, ਮੋਆਬ
ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਰਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
45 ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੀ ਛਾਂ ਿਵੱਚ, ਬਲਹੀਣ ਭਗੌੜੇ ਖਲੋ ਤੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਹਸ਼ਬੋਨ ਤੋਂ ਅੱਗ, ਸੀਹੋਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਭਬੂਕਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ
ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਖਾ ਿਗਆ ਹੈ।
46 ਹੇ ਮੋਆਬ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਕਮੋਸ਼ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨਾਸ ਹੋਏ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਲਏ ਗਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਿਵੱਚ ਹਨ। 47 ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ,
ਪਰ ਆਖਰੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਏਥੇ ਤੱਕ ਮੋਆਬ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਹੈ।
40 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
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ਅਮੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਿਵਖੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਿਰਸ ਨਹੀਂ?
ਿਫਰ ਿਕਉਂ ਮਲਕਾਮ ਨੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਲਆ? ਅਤੇ
ਿਕਉਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ? 2 ਇਸ ਲਈ
ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਲੜਾਈ
ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ। ਉਹ ਇੱਕ
ਿਵਰਾਨ ਥੇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਿਦਨ ਬਸਤੀਆਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹਨਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 3 ਹੇ ਹਸ਼ਬੋਨ,
ਰੋ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਈ ਲੁ ੱਿਟਆ ਿਗਆ। ਹੇ ਰੱਬਾਹ ਦੀ ਧੀਓ, ਦੁਹਾਈ
ਿਦਓ! ਆਪਣੇ ਤੇੜ ਤੱਪੜ ਪਾਓ, ਸੋਗ ਕਰੋ, ਵਾਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਧਰ
ਉੱਧਰ ਦੌੜੋ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਲਕਾਮ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਿਣਆਂ
ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। 4 ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ
ਦਾ ਿਕਉਂ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈਂ? ਹੇ ਿਫਰਤੂ ਧੀਏ, ਤੇਰੀ ਵਾਦੀ ਵਗਣ ਵਾਲੀ
ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ?
5 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭੋਂ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ
ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਭਗੌਿੜਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਪਰ ਓੜਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਫਰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
1
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7 ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਵਖੇ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਕੀ

ਤੇਮਾਨ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਰਹੀ? ਕੀ ਸਮਝ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਲਾਹ
ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਿਮਟ ਗਈ? 8 ਤੁਸੀਂ
ਨੱਠ, ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਡੁੰਿਘਆਈਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ,ੋ ਹੇ ਦਦਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਏਸਾਓ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਮੈਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂ! 9 ਜੇ ਅੰਗੂਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ,
ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ? ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਉਣ, ਕੀ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁ ੱਟਣਗੇ? 10 ਪਰ ਮੈਂ
ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਨੰ ਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲੁ ਕੇ ਹੋਏ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦਾ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁ ਕਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ
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ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ
ਨਹੀਂ। 11 ਆਪਣੇ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਰੱਖਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਿਵਧਵਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ, ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਈ ਕਟੋਰਾ
ਪੀਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪੀਵੇਂਗਾ 13 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਬਾਸਰਾਹ
ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਹਨੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸਦਾ ਲਈ ਿਵਰਾਨ ਰਿਹਣਗੇ। 14 ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਿਜਆ
ਿਗਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਨੱਕਲੋ, ਲੜਨ ਲਈ ਉੱਠ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ! 15 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਕਰ ਕੇ, ਆਦਮੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਤੁੱਛ ਕਰ ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 16 ਤੇਰੇ ਿਭਆਨਕ ਰੂਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ
ਿਦੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ , ਤੂੰ ਿਜਹੜਾ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਦਰਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ
ਫੜਦਾ ਹੈਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਵੇਂ,
ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
17 ਅਦੋਮ ਹੈਰਾਨੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ
ਲੰਘੇਗਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੱਕ
ਚੜਹ੍ਾਵੇਗਾ 18 ਿਜਵੇਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਉੱਲਦੇ
ਗਏ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਸੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮ
ਵੰਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਟਕੇਗਾ 19 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਯਰਦਨ
ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਵਸੇਬੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਠਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਲਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ? ਿਕਹੜਾ
ਅਯਾਲੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਸਕੇਗਾ? 20 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਤੇਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਿਨੱਕੇ-ਿਨੱਕੇ ਵੀ
ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ
ਲਈ ਿਵਰਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ 21 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਧਰਤੀ ਕੰਬੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ
ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ! 22 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂੰ ਚੜਹ੍ੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਡੇਗਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਖਲਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇ
ਸੂਰਿਮਆਂ ਦਾ ਿਦਲ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਿਦਲ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਹ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਿਵਖੇ, ਹਮਾਥ ਅਤੇ ਅਰਪਾਦ ਘਬਰਾ ਗਏ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀਆਂ ਅਵਾਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਘਰ
ਗਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
24 ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਨਰਬਲ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਲਆ,
ਕੰਬਣੀ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆ ਫਿੜਆ, ਪੀੜ ਨੇ ਅਤੇ ਗ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ
ਿਲਆ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਾਂਗ।ੂੰ 25 ਉਸਤਤ ਜੋਗ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਹਰ,
ਮੇਰਾ ਅਨੰ ਦ ਦਾ ਨਗਰ, ਿਕਵੇਂ ਿਤਆਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ! 26 ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਉਹ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਯੋਧੇ ਉਸ ਿਦਨ ਿਮਟ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 27 ਮੈਂ
ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੀ ਸਫੀਲ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਜਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਬਨ-ਹਦਦ ਦੇ
ਮਿਹਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ।
23

ਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਾਸੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹਾਸੋਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਮਾਿਰਆ, - ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ੋ ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ! 29 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਲਏ
ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਠ
28 ਕੇਦਾਰ

*

50:2 ਦੇਵਤਾ

†

50:2 ਦੇਵਤਾ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 50:7

ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰਨਗੇ, ਭਈ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੈਅ ਹੈ! 30 ਤੁਸੀਂ ਨੱਠ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਿਖਸਕ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਡੂੰਿਘਆਈ ਿਵੱਚ ਵੱਸ,ੋ ਹੇ ਹਾਸੋਰ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਲਾਹ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। 31 ਉੱਠ, ਇੱਕ
ਿਨਸਿਚੰਤ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੋ, ਿਜਹੜੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦੀ ਹੈ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਹਨ ਨਾ ਅਰਲ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ
ਵੱਸਦੀ ਹੈ। 32 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਠ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਗਾਂ
ਦੀ ਵਾਫ਼ਰੀ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ
ਵੱਲ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾੜਹ੍ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ
ਮੁਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਿਬਪਤਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 33 ਹਾਸੋਰ ਿਗੱਦੜਾਂ ਦੀ ਖੋਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਿਵਰਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਵੱਸੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਦਮ ਵੰਸ਼
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਟਕੇਗਾ।
ਏਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਦਾ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਏਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 35 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ
ਮੈਂ ਏਲਾਮ ਦੇ ਧਣੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ
ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ 36 ਮੈਂ ਏਲਾਮ ਉੱਤੇ ਚੌਂਹ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੌਂਹ
ਕੂਟਾਂ ਤੋਂ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ
ਵੱਲ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਏਲਾਮ ਦੇ
ਹੱਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਣ 37 ਮੈਂ ਏਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਨ
ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ੋਧ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤਲਵਾਰ
ਭੇਜਾਂਗਾ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 38 ਮੈਂ
ਏਲਾਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 39 ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਏਲਾਮ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੋੜ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
34 ਯਹੋਵਾਹ

50
ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਬਲ ਲਈ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ, - 2 ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੱਸੋ
ਅਤੇ ਸੁਣਾਓ, ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਣਾਓ, ਨਾ ਲੁ ਕਾਓ ਪਰ ਆਖੋ,
ਬਾਬਲ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ! ਬੇਲ* ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਰੋਦਾਕ†
ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਦੇ
ਬੁੱਤ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਿਹ ਗਏ!। 3 ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੌਮ
ਚੜਹ੍ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਸੇਗਾ। ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਿਖਸਕ
ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ।
1 ਉਹ

ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ ਵਾਪਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਰੋਂਦ-ੇ ਰੋਂਦੇ
ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣਗੇ 5 ਉਹ
ਆਪਿਣਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਕੇ ਸੀਯੋਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਿਕ
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕਾਲ ਦਾ ਨੇ ਮ
ਬੰਨੀਏ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸਾਿਰਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਭੁੱਲੀ ਭੇਡ
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਭੁਆਇ
ਂ ਆ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਿਟੱਲੇ ਨੂੰ
ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਟਣ ਦਾ ਥਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ 7 ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
4
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ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਆਸ। 8 ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਨੱਠ ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੋ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੋ 9 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਪਰੇਰ ਕੇ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਲਾਂ
ਬੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਇੱਕ ਘਾਗ
ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ 10 ਕਸਦੀ ਲੁ ੱਟੇ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟਣਗੇ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਪਤਨ
ਤੁਸੀਂ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ਼ ਬਾਗ ਹੋਵ,ੋ ਹੇ ਮੇਰੀ
ਿਮਲਖ਼ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟਣ ਵਾਿਲਓ! ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਵੱਛੀ ਵਾਂਗੂੰ ਮਸਤ
ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਨ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਹਣਕੋ, 12 ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਿਮੰਦੀ
ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਣਆ ਉਹ ਬੇਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਨੀਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁੱਕੀ ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਥਲ। 13 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੋਪ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਵਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਕੀ ਿਵਰਾਨ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੱਕ ਚੜਹ੍ਾਵੇਗਾ। 14 ਤੁਸੀਂ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ
ਧਣੁੱਖ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਸਰਫ਼ਾ
ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਉਹ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਿਲਓਂ-ਦੁਆਿਲਓਂ ਲਲਕਾਰੋ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਉਹ
ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਿਡੱਗ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਢਾਹੀ ਗਈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ! 16 ਬਾਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ,
ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾਤੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੋ! ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ, ਹਰੇਕ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵੱਲ ਨੱਠੇਗਾ।
11 ਭਾਵੇਂ

ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਇੱਕ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ
ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਓੜਕ
ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੱਬ ਿਗਆ
ਹੈ 18 ਇਸ ਲਈ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ 19 ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਚਰਾਂਦ ਿਵੱਚ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਰਮਲ
ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਚੁੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੀ ਜਾਨ ਰੱਜ ਜਾਵੇਗੀ 20 ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਬਦੀ ਭਾਲੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਪ, ਪਰ ਪਾਏ ਨਾ
ਜਾਣਗੇ। ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ।
17 ਇਸਰਾਏਲ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਦੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾ, ਅਤੇ ਪਕੋਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਿਜਹ
ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 22 ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ,
ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ! 23 ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਿਕਵੇਂ ਕੱਿਟਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਭੰਿਨਆ ਿਗਆ! ਬਾਬਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਰਾਨ ਿਕਵੇਂ
ਹੋ ਿਗਆ! 24 ਹੇ ਬਾਬਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫਾਹੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਫਿੜਆ
ਿਗਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਿਣਆ, ਤੂੰ ਲੱਭ ਿਪਆ ਅਤੇ ਫਿੜਆ ਵੀ ਿਗਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। 25 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਸ਼ਸਤਰ-ਖ਼ਾਨਾ ਖੋਿਲਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਹਿਥਆਰਾਂ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 26 ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਆਓ, ਉਹ ਦੇ ਖੱਿਤਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਿਦਓ, ਉਹ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਿਦਓ, ਉਹ
21 ਮਰਾਥਇਮ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 50:45

ਦਾ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ! 27 ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟੋ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਿਦਓ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੇਲਾ!।
28 ਬਾਬਲ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨੱਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਬਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਦਲਾ, ਉਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੱਸਣ 29 ਧਣੁੱਖ ਦੇ ਘਾਗਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਧਣੁੱਖ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਲਾ ਲਓ।
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਬਚ
ਜਾਵੇ! ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਓ। ਉਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ 30 ਇਸ
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚੁਗਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਯੋਧੇ ਉਸ ਿਦਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 31 ਵੇਖ,
ਹੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ, ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ। 32 ਹੰਕਾਰੀ
ਠੇਡਾ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਠਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ
ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਲਾਦੁਆਲਾ ਭੱਖ ਲਵੇਗੀ। 33 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਅਨੇ ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹਨ 34 ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ,
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ
ਦੇਵੇ ਪਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇ। 35 ਕਸਦੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਵੀ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ! 36 ਬੜਬੋਿਲਆਂ
ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੋ ਜਾਣ! ਉਹ ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਉੱਤੇ
ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਣ! 37 ਉਹ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਰੱਥਾਂ
ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲਆਂ-ਿਮਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਭਈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ! ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਣ!
38 ਉਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਔੜ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣ! ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਗਲ
ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ!। 39 ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਿਗੱਦੜ ਉੱਥੇ
ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਿਫਰ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਸੇਗਾ 40 ਿਜਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ
ਅਮੂਰਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਸੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਟਕੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 41 ਵੇਖ,ੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉੱਮਤ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜੇ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਤੋਂ ਉਹ ਉਕਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। 42 ਉਹਨਾਂ ਧਣੁੱਖ ਅਤੇ ਭਾਲਾ ਫਿੜਆ
ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰਹਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂੰ ਗੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਜੰਗੀ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਬਾਬਲ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ!
43 ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਈ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਢੱਲੇ
ਪੈ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆ ਫਿੜਆ, ਉਹ ਨੂੰ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ
ਵਾਂਗੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 44 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਯਰਦਨ
ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਵਸੇਬੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਵੇਗਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਠਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਲਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ?
ਿਕਹੜਾ ਅਯਾਲੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਸਕੇਗਾ? 45 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਵਚਾਰਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਿਨੱਕੇ-ਿਨੱਕੇ ਧੂ
ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
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ਿਵਰਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ 46 ਬਾਬਲ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਧਰਤੀ
ਕੰਬੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਚੱਲਾਉਣਾ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ!।

51
ਬਾਬੁਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਸ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਲੇਬ-ਕਾਮਾਈ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ।
2 ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਲਈ ਉਡਾਵੇ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਉਹ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੱਖਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਉਹ ਆਿਲਓਂ-ਦੁਆਿਲਓਂ ਉਸ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ, ਉਸ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਹੋਣਗੇ। 3 ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣਾ
ਧਣੁੱਖ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ
ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਓ! 4 ਉਹ ਮਾਰੇ
ਜਾ ਕੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣਗੇ, ਿਵੰਨੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਤਆਗੇ ਨਾ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਦੇਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਨੱਠ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਬਚਾਵੇ! ਉਸ ਦੀ ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। 7 ਬਾਬਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ
ਕੀਤਾ, ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਧ ਪੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਖੀਵੀਆਂ ਹੋ
ਗਈਆਂ। 8 ਬਾਬਲ ਮਲਕੜੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਭੰਿਨਆ ਤੋਿੜਆ
ਿਗਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਵੋ! ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲਈ ਬਲਸਾਨ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 9 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਓ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਚੱਲੀਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਿਨਆਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਨੇ ੜੇ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਠ ਿਗਆ ਹੈ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ, ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। 11 ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਿਤੱਖਾ
ਕਰੋ, ਢਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਾਦੀ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ
ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰੇਿਰਆ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪਰੋਜਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਉਜਾੜ
ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ
ਬਦਲਾ ਹੈ! 12 ਬਾਬਲ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰੋ,
ਪਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ, ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਘਾਤ ਦੇ ਥਾਂ
ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਸੋ ਕੀਤਾ ਵੀ,
ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਿਲਆ ਸੀ। 13 ਬਹੁਿਤਆਂ
ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਵਾਲੀਏ, ਤੂੰ ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੀ
ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਆ ਿਗਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਦਾ ਹਾੜਾ ਭਰ ਿਗਆ।
14 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਤੈਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾ ਵਾਂਗੂੰ ਭਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਫਤਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਗੇ!
1

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ ਦਾ ਭਜਨ
ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ
ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ
ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਿਣਆ। 16 ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਕੰਿਢਆਂ ਤੋਂ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਖਾ ਲਈ ਿਬਜਲੀਆਂ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
17 ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਪਸ਼ੂ ਿਜਹਾ ਵਿਹਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨਹੀਣ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਰਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਦੀ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ। 18 ਉਹ
ਫੋਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਿਮਟ
ਜਾਣਗੇ। 19 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਦਾ ਗੋਤ
ਹੈ, - ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
15
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਫਰਸਾ

20 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਥੌੜਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿਥਆਰ ਹੈਂ,

ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ।
21 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਰਥ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 22 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ
ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਨੂੰ
ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਭਰੂ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ।
23 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋਗ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰਈਸਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ।
ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਉਜਾੜ
ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਕੀਤੀ
ਬਦਲਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 25 ਵੇਖ, ਹੇ ਨਾਸ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਪਰਬਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਪਸਾਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਟਾਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਰੇੜਹ੍ ਿਦਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਪਰਬਤ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ। 26 ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ
ਖੂੰਜੇ ਲਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨੀਹਾਂ ਲਈ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ
ਿਵਰਾਨ ਰਹੇਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 27 ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਝੰਡਾ
ਖੜਾ ਕਰੋ, ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਰੀ ਫੂਕੋ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਤਆਰ
ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਲਾਓ, ਅਰਥਾਤ ਅਰਾਰਾਤ,
ਿਮੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਕਨਜ਼ ਨੂੰ , ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੈਨਾਪਤੀ ਠਿਹਰਾਓ,
ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾ ਵਾਂਗੂੰ ਘੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਓ! 28 ਉਸ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਮਾਦੀ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ , ਉਸ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ
ਨੂੰ , ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਈਸਾਂ ਨੂੰ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ
ਨੂੰ ! 29 ਉਹ ਦੇਸ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰੋਜਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਭਈ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਸੇ। 30 ਬਾਬਲ
ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸ ਸੜ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਲ ਤੋੜੇ ਗਏ।
31 ਇੱਕ ਨੱਠਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਨੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਨੱਠੇਗਾ, ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਭਈ ਉਹ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਲੈ
ਿਲਆ ਿਗਆ। 32 ਪੱਤਣ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਕਾਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੇ
ਗਏ, ਅਤੇ ਯੋਧੇ ਘਬਰਾ ਗਏ! 33 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੀ ਧੀ ਿਪੜ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਗਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਿਚਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ
ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 34 ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਭੱਖ ਿਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਖਣਾ
ਭਾਂਡਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਾਲ ਵਾਂਗੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੜੱਪ ਿਲਆ, ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ ਨੂੰ ਮੇਿਰਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਲਆ, ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ! 35 ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆਖੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਸਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ! ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਖੇਗੀ, ਮੇਰਾ
ਲਹੂ ਕਸਦੀਆਂ ਵਾਿਲਆ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ!
24

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪ ਲੜਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ। 37 ਬਾਬਲ ਥੇਹ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਗੱਦੜਾਂ ਦੀ ਖੋਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂ-ੰ ਸੂੰ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਸੇਗਾ। 38 ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜੁਆਨ
ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬੁੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗੁਰ
ਗੁਰ ਕਰਨਗੇ। 39 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ
36 ਇਸ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 51:40

499

ਕਰਾਂਗਾ, ਭਈ ਉਹ ਖੀਵੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ
ਸੌਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਗਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 40 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਲੇਿਲਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਂਿਢਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਘਾਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ
ਲਾਹ ਿਲਆਵਾਂਗਾ।
ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਿਕਵੇਂ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਫੜੀ ਗਈ! ਬਾਬਲ ਿਕਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। 42 ਬਾਬਲ
ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰੀ ਨਾਲ
ਕੱਿਜਆ ਿਗਆ। 43 ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ
ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਥਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ,
ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। 44 ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਬੇਲ
ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿਨਗਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ,
ਕੌਮਾਂ ਿਫਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਨਾ ਵੱਗਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ, ਬਾਬਲ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹੀ
ਜਾਵੇਗੀ! 45 ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ, ਹਰ
ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੇਜ ੋਧ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ! 46 ਨਾ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਘਬਰਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ, ਦੇਸ ਦੇ ਅਵਾਈਆਂ ਦੇ
ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ, - ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਅਫ਼ਵਾਹ, ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਧੱਕਾ ਧੋੜਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ, ਹਾਕਮ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 47 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ
ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ,
ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ
ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ। 48 ਤਦ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ, ਅਤੇ
ਸਭ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਲੁ ੱਟਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ। 49 ਿਜਵੇਂ ਬਾਬਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਡੇਗੇ, ਿਤਵੇਂ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਬਾਬਲ ਲਈ ਿਡੱਗਣਗੇ!
41 ਸ਼ੇਸ਼ਕ*

ਬਾਬੁਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼

50 ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਾ
ਖਲੋਵ!ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾਂ ਉੱਤੇ
ਆਵੇ। 51 ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਹਨੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਨਮੋਸ਼ੀ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਏ ਆ ਗਏ ਹਨ! 52 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ
ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਹੂੰਗਣਗੇ! 53 ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਲ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਉਿਚਆਈ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ
ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼

54 ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਿਚੱਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਭੰਨ
ਤੋੜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ! 55 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਦੀਆਂ ਿਠੱਲਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 56 ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਫੜੇ
ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਣੁੱਖ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ
ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ! 57 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਰਈਸਾਂ, ਉਸ
ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੂੰ ਖੀਵੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਨਾ ਜਾਗਣਗੇ! ਰਾਜਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਹੈ। 58 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਬਾਬਲ ਦੀ ਚੌੜੀ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਮੁੱਢੋਂ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ
ਉੱਮਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅੱਗ ਲਈ ਥੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਬੁਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ
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51:41 ਬੇਬੀਲੋਨ

*

52:1 ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਹੈ
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59 ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਿਜਹ ਦਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਮਹਸੇਯਾਹ
ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਰੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਾਯਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜਦ ਉਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੌਥੇ
ਸਾਲ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਸਰਾਯਾਹ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀ ਸੀ 60 ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਜਹੜੀ ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ
ਿਲਖੀ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ 61 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਸਰਾਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਜਦ ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਪੜਹ੍ੇਂ 62 ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੀਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ
ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਸੇਗਾ ਆਦਮੀ
ਤੋਂ ਡੰਗਰ ਤੱਕ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਿਵਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ 63 ਜਦ ਤੂੰ
ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬੰਨੀਂ ਅਤੇ
ਫ਼ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੀਂ 64 ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੀਂ, ਬਾਬਲ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਨਾ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹਨ।
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਤਨ
2 ਰਾਜਾ 24:18-25:7
1 ਜਦ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਗਆਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੂਟਲ ਸੀ ਜੋ ਿਲਬਨਾਹ ਦੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ*

ਦੀ ਧੀ ਸੀ 2 ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਭੈੜਾ ਸੀ 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ
ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਿਗਆ। 4 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌ ਵੇਂ ਸਾਲ
ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾਇਆ 5 ਅਤੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ
ਿਗਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਘੇਿਰਆ ਿਰਹਾ 6 ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੌ ਵੇਂ
ਿਦਨ ਜਦ ਕਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਡਾਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਰਹੀ 7 ਤਦ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਿੜਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਧਾਂ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜੋ ਫਾਟਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ
ਯੋਧੇ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਭੱਜ ਗਏ ਜਦ ਕਸਦੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨ
ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਗਏ 8 ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਖੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਈ 9 ਸੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਹਮਾਥ ਦੇਸ ਦੇ ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ
10 ਤਾਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਿਹਆ ਨਾਲੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ 11 ਉਸ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਕੱਢ ਛੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਹਰੇ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਰੱਿਖਆ।
ਹੈਕਲ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼
2 ਰਾਜਾ 25:8-17
12 ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਉੱਨੀਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ
ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਚਾਕਰ ਸੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ 13 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਿਹਲ ਸਾੜ
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ਸੁੱਿਟਆ, ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ, ਨਾਲੇ ਹਰ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ
ਘਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਫੂਕ ਿਦੱਤਾ 14 ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਸੈਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ 15 ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਤ ਗਰੀਬਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ
ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਨਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਬਕੀਏ
ਨੂੰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ
16 ਪਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅੱਤ ਕੰਗਾਲਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਿਕ ਦਾਖ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨ
ਹੋਣ 17 ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੌਦ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਕਸਦੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਪੱਤਲ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ 18 ਅਤੇ ਤਸਲੇ, ਕੜਛੇ,
ਗੁਲਤਰਾਸ਼, ਕੌਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ 19 ਨਾਲੇ ਕਟੋਰੇ, ਅੰਗੀਠੀਆਂ,
ਬਾਟੇ, ਵਲਟੋਹ,ੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਕੌਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਟੋਰਦਾਨ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਜੱਲਾਦਾਂ
ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਲੈ ਿਗਆ 20 ਰਹੇ ਦੋ ਥੰਮ,ਹ੍ ਵੱਡਾ ਹੌਦ, ਉਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਨ, ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਿਪੱਤਲ
ਤੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ 21 ਹਰ ਥੰਮਹ੍ ਅਠਾਰਾਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ
ਹੱਥ ਦੀ ਰੱਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਉਂਗਲ
ਮੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਪੋਲਾ ਸੀ 22 ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਸ ਸੀ
ਅਤੇ ਕਲਸ ਪੰਜ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਸ ਉੱਤੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਜਾਲੀ ਤੇ
ਅਨਾਰ ਸੱਭੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਥੰਮਹ੍ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਨਾਰ ਸਨ 23 ਿਛਆਨਵੇਂ ਅਨਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਸਨ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ
2 ਰਾਜਾ 25:18-21, 27-30
24 ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਰਾਯਾਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਜਾਜਕ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ
25 ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਜੋ ਯੋਿਧਆਂ ਉੱਤੇ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ
ਿਲਖਾਰੀ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਠ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ 26 ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਲਾਦਾਂ
ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿਰਬਲਾਹ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ 27 ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਥ ਦੇਸ ਦੇ
ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੋ ਯਹੂਦਾਹ ਆਪਣੀ
ਹੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਿਗਆ। 28 ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ - ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ
ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਈ ਯਹੂਦੀ 29 ਅਤੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਠ ਸੌ ਬੱਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਿਗਆ
30 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਤੇਈਵੇਂ ਸਾਲ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ
ਸੱਤ ਸੌ ਪੰਤਾਲੀ ਯਹੂਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ
ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਸਨ। 31 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਨ
ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੈਂਤੀਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੱਚੀਵੇਂ ਿਦਨ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਵੀਲ-ਮਰੋਦਕ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਨੂੰ ਕੈਦ
ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਿਚਆਂ ਕੀਤਾ 32 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਹੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉੱਿਚਆਂ ਕੀਤਾ
33 ਸੋ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਆਪਣੇ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਉਮਰ
ਭਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਿਰਹਾ 34 ਉਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਦਾ
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ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਮੌਤ ਤੱਕ
ਿਨੱਤ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ।
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2 ਉਹ

ਿਵਰਲਾਪ
ਲੇਖਕ
ਿਵਰਲਾਪ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿਗਆਤ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦੋਵੇਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ
ਲੇਖਕ ਵੱਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖ,ੇ ਅਿਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪ
ਹਮਲਾ ਹੁੰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ (ਿਵਰਲਾਪ 1:13-15) ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਡੂੰਘੇ
ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਿਧਆਏ ਿਤੰਨ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਕਦਾ
ਹੈ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਦੁਆਰਾ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ
ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 586-584 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ
ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖੀਂ
ਦੇਿਖਆ ਿਵਰਤਾਂਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਬਰਾਨੀ ਿਜਹੜੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ।
ਉਦੇਸ਼
ਪਾਪ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਿਸੱਟੇ
ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਇਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ
ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਪ ਸਦੀਵੀ ਮੌਤ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਿਵਰਲਾਪ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਅਤੇ
ਬਗਾਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ (1: 8-9;
4:13; 5:16)।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਵਰਲਾਪ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ — 1:1-22
2. ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ — 2:1-22
3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਤਆਗਦਾ —
3:1-66
4. ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ — 4:1-22
5. ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ — 5:1-22
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁੱਖ
ਉਹ ਨਗਰੀ ਿਕਵੇਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ,
ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ!
ਉਹ ਿਵਧਵਾ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਿਜਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਸੀ!
ਉਹ ਜੋ ਸੂਿਬਆਂ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋ
ਗਈ!
1 ਹਾਏ!

ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਦੇ ਹੰਝੂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਛਲਕਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ,
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
3 ਯਹੂਦਾਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ,
ਅਤੇ ਕਿਠਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ,
ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ।
ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਫਿੜਹ੍ਆ।
4 ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਰਾਹ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਉਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹਾਉਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ,
ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਹੈ।
5 ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਉਹ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਬਣ ਗਏ,
ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਉਹ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਵਰੋਧੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ।
6 ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ,
ਉਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਨਾਂ ਿਹਰਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਗਾਹ
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ,
ਉਹ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਿਨਰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਦੇ
ਹਨ।
7 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਲੇ ਸ਼ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ,
ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨਭਾਉਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕੀਤਾ,
ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪਏ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਣਆ।
ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ।
8 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ,
ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਵੇਿਖਆ,
ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਉਕੇ ਭਰਦੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
9 ਉਹ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉਹ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਿਖਆ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਭਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਗਰਾਈ ਗਈ,
ਉਹ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
10 ਿਵਰੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨਭਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ
ਵਧਾਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਵੜੀਆਂ ਹਨ,
ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜਨ।
11 ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਹਾਉਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਰੋਟੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਭਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭੋਜਨ ਮੁੱਲ
ਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਆਵੇ।
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਵੇਖ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁੱਛ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ!
12 ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੰ ਘਣ ਵਾਿਲਓ! ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਹੈ?
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ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਕੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਿਪਆ ਹੈ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੜਕਦੇ ੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ
ਹੈ?
13 ਉਿਚਆਈ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਘੱਲੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ਼ ਿਵਛਾਇਆ,
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਰੋਗ ਨਾਲ
ਿਨਰਬਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹਾਂ।
14 ਜੂਲੇ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਲ ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ,
ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੀ।
15 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੁਚਲ ਦੇਵੇ।
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਹੌਦ ਿਵੱਚ ਿਮੱਿਧਆ ਹੈ।
16 ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ,
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ
ਤਾਜ਼ਗੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੈਰੀ ਪਰਬਲ ਹੋ ਿਗਆ।
17 ਸੀਯੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ,
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਿਕ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਣ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
18 ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ,
ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ,ੋ
ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੁਆਨ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
19 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ,
ਜਦ ਮੇਰੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੋਜਨ ਲੱਭਦੇ ਸਨ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਿਵੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਵੇ,
ਤਦ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ।
20 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਵੇਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੁੱਖੀ ਹਾਂ!
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਬੇਚੈਨ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ!
ਬਾਹਰ ਤਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੰਸ਼ਹੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ, ਜਾਣੋ, ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ!
21 ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਹਾਉਕੇ ਭਰਦੀ ਹਾਂ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ,
ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਿਦਨ ਿਲਆ ਿਜਸ ਦਾ ਤੂੰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤਦ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
22 ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ,
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਾਉਕੇ ਭਰਦੀ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਿਨਰਬਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦੇ ਬੱਦਲ
ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਲਆ ਹੈ!
ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਕ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ।
2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਸ ਹੋ ਕੇ
ਿਨਗਲ ਿਲਆ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਢਾਹ ਕੇ ਿਮੱਟੀ
ਿਵੱਚ ਰਲਾ ਿਦੱਤ,ੇ
ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ।
3 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ੋਧ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਸੰਗ
ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ
ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਚ ਿਲਆ,
ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਭੜਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸਾੜ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
4 ਉਸ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣਾ ਧਣੁੱਖ ਿਖੱਿਚਆ,
ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ,
ਿਜੰਨੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮਨਭਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ,
ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ
ਵਹਾਇਆ ਹੈ।
5 ਯਹੋਵਾਹ ਵੈਰੀ ਵਾਂਗਰ ਹੋ ਿਗਆ,
ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ,
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਲਾਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰੋਣਾ-ਿਪੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
6 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮਚਾਨ ਵਾਂਗੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਅਤੇ ਸਬਤ ਨੂੰ
ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ੋਧ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਤੁੱਛ
ਜਾਿਣਆ।
7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਘਰਣਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ,
ਿਜਵੇਂ ਪਰਬ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!
8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਠਾਣ
ਿਲਆ,
ਉਸ ਨੇ ਮਾਪ ਦੀ ਡੋਰੀ ਿਖੱਚੀ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ,
ਉਸ ਨੇ ਿਕਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਾਇਆ,
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ।
9 ਉਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਧੱਸ ਗਏ ਹਨ,
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਸ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ
ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹ ਦੇ ਨਬੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
10 ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ
ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ।
1 ਹਾਏ!
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ਅੱਖਾਂ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ,
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਬੇਚੈਨ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਫੱਟ ਿਗਆ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਿਨਆਣੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਬੇਸੁਰਤ ਪਏ ਹਨ।
12 ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ,
ਅੰਨ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਗੂੰ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ
ਕੇ,
ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
13 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ,
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਿਕਹ ਦੇ ਵਰਗੀ ਠਿਹਰਾਵਾਂ?
ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਕੁਆਰੀਏ ਧੀਏ! ਮੈਂ ਿਕਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਿਦਆਂ?
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਸਾਗਰ ਵਾਂਗੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ,
ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
14 ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਝੂਠੇ ਤੇ ਿਵਅਰਥ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖ,ੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ,
ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੰਦੇ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਵਅਰਥ ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਬੋਲੇ,
15 ਸਭ ਲੰ ਘਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੱਕ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੇ
ਹੋਏ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਕੀ ਇਹ ਉਹੋ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਾਮ ਿਦੰਦੇ ਸਨ,
“ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਨੰ ਦ?”
16 ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਿਡਆ ਹੈ,
ਉਹ ਿਖੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦੰਦ ਪੀਂਹਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਿਦਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ,
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਿਗਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ!
17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹੋ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਠਾਿਣਆ ਸੀ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੇ
ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਧਾ,
ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰ ਦ ਕਰਾਇਆ,
ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਿਸੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
18 ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ,
ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀਏ ਕੰਧੇ,
ਿਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਗਦੇ ਰਿਹਣ!
ਤੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਲੈਣ
ਦੇ।
19 ਉੱਠ! ਰਾਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿਹਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਿਚੱਲਾ!
ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਡੋਲ ਦੇ,
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ
ਫੈਲਾ,
ਿਜਹੜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸੁਰਤ ਪਏ
ਹਨ।
20 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਵੇਖ! ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ ਿਕ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਦੁੱਖ ਿਕਸਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਲ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਖਾਣ?
ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਕੀ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਢੇ ਜਾਣ?
21 ਜੁਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹਨ,
ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੁਆਨ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪਏ।
*

2:22 ਭੈਅ
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ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਘਾਤ ਕੀਤਾ,
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਧਾ!
22 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ* ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ , ਪਰਬ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚ ਸਿਕਆ ਤੇ
ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਿਰਹਾ,
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਿਲਆ ਪੋਿਸਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ
ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

3
ਸਜ਼ਾ, ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਆਸ
1 ਮੈਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ੋਧ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ
ਭੋਿਗਆ ਹੈ,
2 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਚਲਾਇਆ।
3 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ!
4 ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
5 ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਲਾ ਬਣਾਇਆ,
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਘੇਰ ਿਲਆ।
6 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਹਨੇ ਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ।
7 ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਲ
ਸਕਦਾ,
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਲਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ।
8 ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਿਚੱਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ,
ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
9 ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਘੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਸਿਤਆਂ ਨੂੰ ਟੇਡਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
10 ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਿਰੱਛ,
ਅਤੇ ਲੁ ੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ।
11 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ।
12 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਣੁੱਖ ਿਖੱਿਚਆ,
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ।
13 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਵੰਨ
ਸੁੱਿਟਆ।
14 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮਖੌਲ,
ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਾਹਿਨਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ।
15 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਗਦੌਣੇ ਨਾਲ ਰਜਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
16 ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਰੋਿੜਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਿਦੱਤ,ੇ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਖ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਟਾਇਆ ਹੈ।
17 ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ,
ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹਾਂ।
18 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਬਲ ਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ।
19 ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ,
ਮੇਰੀ ਤਲਖੀ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ!
20 ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਣ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਿਦਆਂ-ਕਰਿਦਆਂ,
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਿਗਆ ਹੈ।
21 ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ।
22 ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅੱਤ ਦਯਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ,
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ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ!
23 ਉਹ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ।
24 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਹੈ।
25 ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ
ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਹੈ।
26 ਭਲਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਆਸ
ਰੱਖੇ।
27 ਜੁਆਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਿਵੱਚ ਜੂਲਾ
ਚੁੱਕੇ।
28 ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜੂਲਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।
29 ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ,ੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਆਸ ਹੋਵੇ!
30 ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਦੇਵੇ,
ਉਹ ਿਨੰ ਿਦਆ ਸਿਹ ਲਵੇ!
31 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।
32 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਵੇ,
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
33 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲੋਂ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ,
ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
34 ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਮੱਧਣਾ,
35 ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ,
36 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਿਵਗਾੜਨਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ!
37 ਕੌਣ ਕੁਝ ਆਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਜਦ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ?
38 ਕੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ?
39 ਜੀਉਂਦਾ ਆਦਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਉਂ ਕਰੇ,
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਬੁਰਾ ਿਕਉਂ ਮੰਨੇ?
40 ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਰਖੀਏ ਅਤੇ
ਬਦਲੀਏ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ!
41 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਏ ਅਤੇ ਆਖੀਏ,
42 ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
43 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ੋਧ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ,
ਤੂੰ ਿਬਨਾਂ ਤਰਸ ਖਾਧੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਿਰਆ।
44 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਲਆ,
ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
45 ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰੂੜਹ੍ੀ ਵਰਗਾ ਠਿਹਰਾਇਆ।
46 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਸਾਿਰਆ ਹੈ,
47 ਡਰ ਅਤੇ ਫੰਦਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ
ਪਏ ਹਨ।
48 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ
ਨਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ।
49 ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ,
50 ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ
ਵੇਖੇ।
51 ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
52 ਿਜਹੜੇ ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹਨ,
*
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ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਚੜਹ੍ੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
53 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ* ਹਨ।
54 ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਗੇ,
ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਿਮਿਟਆ ਹਾਂ!
55 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ,
56 ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ,
ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਆਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ!
57 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਤੂੰ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ,
ਤੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰ!
58 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿੜਆ ਹੈ,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
59 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ,
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰ!
60 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
61 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਣਾਈਆਂ
ਹਨ।
62 ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,
ਅਤੇ ਿਦਨ ਭਰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ।
63 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇ!
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਹਿਨਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹਾਂ।
64 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ , ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਂਗਾ।
65 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ,
ਤੇਰਾ ਸਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
66 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ੋਧ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਂਗਾ,
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।

4
ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ
ਿਕਵੇਂ ਿਫੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ! ਖ਼ਰਾ ਸੋਨਾ ਿਕਵੇਂ ਬਦਲ ਿਗਆ?
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਿਖੱਲਰੇ ਪਏ ਹਨ!
2 ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਜਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸਨ,
ਿਕਵੇਂ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝੇ ਗਏ
ਹਨ!
3 ਿਗੱਦੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ
ਚੁੰਘਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਨਰਦਈ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ!
4 ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀਭ ਿਪਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜਾ
ਲੱਗੀ ਹੈ,
ਿਨਆਣੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।
5 ਿਜਹੜੇ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭੁੱਖੇ ਿਫਰਦੇ
ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਮਖ਼ਮਲੀ ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਹੀਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਜੱਫ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ!
6 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਸਦੂਮ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ ਢਾਿਹਆ ਿਗਆ।
7 ਉਹ ਦੇ ਪਤਵੰਤ* ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਿਚੱਟੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮੂੰਗੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੀਲਮ
ਵਰਗੀ ਸੀ।
8 ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਲਖ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲਾ ਹੈ,
ਉਹ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਹਚਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦ,ੇ
1 ਸੋਨਾ
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ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਿਗਆ,
ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
9 ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ,
ਖੇਤ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਾਣ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
10 ਿਦਆਲੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਪਕਾਇਆ!
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਸਨ!
11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਿਹਰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੜਕਦਾ ੋਧ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ, ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ
ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
12 ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਿਕ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੇ।
13 ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ,
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ।
14 ਉਹ ਅੰਿਨਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਭਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
15 ਲੋ ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ “ਦੂਰ ਹੋਵੋ,”
“ਭਿਰਸ਼ਟੇ ਹੋਇਓ! ਦੂਰ ਹੋਵੋ, ਦੂਰ ਹੋਵੋ! ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ!”
ਜਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਿਫਰਨ ਲੱਗ,ੇ ਤਦ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ, “ਉਹ ਐਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ!”
16 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ੋਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ,
ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਿਦਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ, ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ।
17 ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵਅਰਥ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ
ਥੱਕ ਗਈਆਂ,
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਿਜਹੜੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
18 ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ,
ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ
ਅੰਤ ਆ ਿਗਆ ਸੀ।
19 ਸਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਕਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸਨ,
ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜੇ,
ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ।
20 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ,
ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੀ,
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਸੀ,
ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗ,ੇ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਫਿੜਹ੍ਆ ਿਗਆ!
21 ਹੇ ਅਦੋਮ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਿਜਹੜੀ ਊਜ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈਂ,
ਅਨੰ ਦ ਹੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ!
ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ,
ਤੂੰ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰ ਗੀ ਕਰੇਂਗੀ!
22 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ,
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ!
ਹੇ ਅਦੋਮ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵੇਗਾ,
ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਉਘਾੜ ਦੇਵੇਗਾ!

5
ਦਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਯਹੋਵਾਹ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ!
ਿਧਆਨ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ!
2 ਸਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ,
1 ਹੇ
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ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ।
3 ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਿਵਧਵਾ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
4 ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਤਾ,
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੱਕੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
5 ਸਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ,
ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ।
6 ਅਸੀਂ ਆਪ ਿਮਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ,
ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੀਏ।
7 ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਵੱਸ,ੇ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ।
8 ਗੁਲਾਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਸਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
9 ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
10 ਭੁੱਖ ਦੀ ਝੁਲਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਸਾਡਾ ਚਮੜਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂੰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
11 ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ,
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਆਰੀਆਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ।
12 ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਭਾਰ ਟੰਿਗਆ ਿਗਆ,
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
13 ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ,
ਬੱਿਚਆਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਠਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ।
14 ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ,
ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਆਪਣੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਟ ਗਏ ਹਨ।
15 ਸਾਡੇ ਿਦਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ,
ਸਾਡਾ ਨੱਚਣਾ ਸੋਗ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ।
16 ਮੁਕਟ ਸਾਡੇ ਿਸਰਾਂ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।
17 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ,
ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ,
18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉਜਾੜ ਹੋ ਿਗਆ,
ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਗੱਦੜ ਿਫਰਦੇ ਹਨ।
19 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈਂ,
ਤੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
20 ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਕਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
21 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲੈ , ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗ,ੇ
ਸਾਡੇ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਦੇ।
22 ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ੋਿਧਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ?
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ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ
ਲੇਖਕ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਬੀ ਬੂਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ
ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਜਕ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਿਰਹਾ। ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦਾ ਜਾਜਕ ਵੰਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਨਬੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਮੰਦਰ, ਜਾਜਕ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵਹਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 593-570 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਿਲਿਖਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਇਸਰਾਏਲ, ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ
ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਨ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਘਰ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਠਕ।
ਉਦੇਸ਼
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥਾਤ
ਹੱਦ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਉਮੀਦ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਨਬੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ
ਤੋਬਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਆਸ ਿਦਲਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖੀ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਹਾਰ ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਰਬਸੱਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਿਕਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਕਾਲੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸੱਚੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਪਰਤਾਪ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ — 1:1-3:27
2. ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ
— 4:1-24:27
3. ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ — 25:1-32:32
4. ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ — 33:139:29
5. ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ — 40:1-48:35
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਤੀਹਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਕਬਾਰ* ਨਿਹਰ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ,
ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਖੇ। 2 ਉਸ
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ† ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ 3 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ, ਬੂਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਜਾਜਕ
1

*

1:1 ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੀ ਨਿਹਰ

†

1:2 ਯਹੂਦੀ ਬੰਧੂਆ
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ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਉੱਤੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 4 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹਨੇ ਰੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਜੋ ਅੱਗ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਿਵਚਾਿਲਓਂ ਿਪੱਤਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੱਤੀ। 5 ਉਸ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਜੀਵ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਸੀ:
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਸਨ, 6 ਹਰੇਕ ਦੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖੰਭ ਸਨ
7 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਿਸੱਧੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ
ਵੱਛੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂਜੇ ਹੋਏ
ਿਪੱਤਲ ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਕਦੇ ਸਨ। 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ
ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਅਤੇ ਖੰਭ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਸਨ 9 ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ
ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ
ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। 10 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵਰਗੇ
ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ
ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ
ਉਕਾਬ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਸਨ। 11 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ
ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੋ ਖੰਭ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ-ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। 12 ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਸੇਧ
ਿਵੱਚ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਿਜੱਧਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 13 ਉਹਨਾਂ
ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਿਲਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ,
ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਆਉਂਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬਜਲੀ ਿਨੱਕਲਦੀ ਸੀ। 14 ਜੀਵਾਂ
ਦਾ ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜਨਾ ਿਬਜਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। 15 ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਰ
ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਸੀ। 16 ਉਹਨਾਂ
ਪਹੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟ ਇਹ ਸੀ: ਹਰੇਕ ਪਹੀਆ ਪੁਖਰਾਜ
ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਸਨ; ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਦੂਸਰੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ।
17 ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ
ਹੋਏ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 18 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ
ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੱਿਕਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਸਨ। 19 ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਪਹੀਏ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ, ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 20 ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਆਤਮਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੀ। 21 ਜਦੋਂ ਜੀਵ
ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਰੁੱਕਦੇ ਸਨ,
ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। 22 ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਅੰਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੌਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 23 ਉਸ ਅੰਬਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਖੰਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਖੰਭਾ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 24 ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦੇ
ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਵਰਗੀ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਸੈਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਵਰਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁੱਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਲੈਂਦੇ
ਸਨ। 25 ਉਸ ਅੰਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ
ਅਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ
ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 26 ਜੋ ਅੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਉਸ
ਉੱਤੇ ਨੀਲਮ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਜਹਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ
ਸੀ। 27 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਿਪੱਤਲ ਿਜਹਾ
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ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਮਕ ਸੀ। 28 ਿਜਵੇਂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਿਦਨ ਬੱਦਲ
ਿਵੱਚ ਧਣੁੱਖ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਜਹਾ
ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣੀ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ
1 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ! 2 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੀ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਸੀ। 3 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਿਵਦਰੋਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਢੀਠ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਿਦਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ 5 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੈ ਨਾ ਖਾਈਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਭਾਵੇਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਬੱਛੂਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ
ਹੈਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ
ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ।
7 ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹਨ। 8 ਪਰ ਤੂ,ੰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸੁਣ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉਸ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਵਦਰੋਹੀ
ਨਾ ਹੋ! ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਖਾ ਲੈ!
9 ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤੀ ਸੀ। 10 ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਰਲਾਪ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਿਸਆਪਾ ਿਲਖੇ
ਹੋਏ ਸਨ।
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ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਕੁਝ
ਤੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈ! ਇਸ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈ ਅਤੇ
ਜਾ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬੋਲ! 2 ਤਦ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਖੋਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਆ ਿਦੱਤੀ। 3 ਿਫਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਚਾ
ਲੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਭਰ ਲੈ। ਤਦ
ਮੈਂ ਇਹ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਦ ਵਾਂਗੂੰ ਿਮੱਠੀ ਲੱਗੀ
ਸੀ। 4 ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। 5 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਓਪਰੀ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਮਤਾਂ ਕੋਲ ਿਜਹਨਾਂ
ਦੀ ਬੋਲੀ ਓਪਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ! ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ
ਸੁਣਦੀਆਂ। 7 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦ।ੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ
ਢੀਠ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਿਦਲ ਹੈ। 8 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਤੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਕਠਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਿਥਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
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ਢੀਠ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 9 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਚਕਮਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ
ਵੀ ਵਧੀਕ ਕਠਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਚਹਿਰਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣਾ
ਹੈ। 10 ਿਫਰ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ! 11 ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਥਵਾ
ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਨਾ ਸੁਣਨ। 12 ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਉਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ!
13 ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਸੁਣੀ। 14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ,
ਸੋ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਸੀ। 15 ਮੈਂ ਤੇਲ-ਆਬੀਬ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਜਹੜੇ ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈਰਾਨ
ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ।
ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 33:1-9
16 ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਿਖਆ 17 ਿਕ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਰਾਖ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਮੂੰਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ। 18 ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਨਾ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਿਕ
ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ; ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ
ਉਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। 19 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ
ਲਵੇਂਗਾ। 20 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦੀ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ
ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ
ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ
ਲਵਾਂਗਾ। 21 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ
ਧਰਮੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਚਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ
ਹੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗਾ।
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ
ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਉੱਠ, ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਾਂਗਾ। 23 ਤਦ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਉਸ ਪਰਤਾਪ ਵਾਂਗੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਿਖਆ
ਸੀ, ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। 24 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ
ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ! 25 ਪਰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵੇਖ, ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ
ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇਂ।
26 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇਰੇ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣਾ
ਹੈ। 27 ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਂਗਾ
ਤਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
22

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 4:1

508

ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹਨ।

4
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ, ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ। 2 ਉਸ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੜਹ੍ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੰਬੂ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰ, ਅਤੇ
ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਿਕਲਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿਥਆਰ ਰੱਖ। 3 ਿਫਰ ਤੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ
ਇੱਕ ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਗੱਡ। ਉਹ
ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ। ਉਹ
ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂਗਾ।
ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ। 4 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧ
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ। ਿਜੰਨੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਲੇਿਟਆ ਰਹੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲੇਂਗਾ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦਨ ਠਿਹਰਾਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਿਦਨ, ਜੋ ਿਤੰਨ ਸੌ ਨੱਬੇ ਿਦਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਾਪ ਝੱਲੇਂਗਾ। 6 ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਂ,
ਤਾਂ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੇਟ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ
ਬਦਲੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਿਦਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ। 7 ਿਫਰ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਘੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੰ ਗੀ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ 8 ਅਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਪਾਸਾ ਨਾ ਪਰਤ ਸਕੇਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ
ਕਰ ਲਵੇਂ। 9 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਫਲੀਆਂ, ਦਾਲ, ਚੀਣਾ ਅਤੇ
ਬਾਜਰਾ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਐਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਿਜੰਨੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਪਰਨੇ ਲੇਿਟਆ
ਰਹੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਨੱਬੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੀਂ। 10 ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ
ਜੋ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂਗਾ ਤੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਉ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਦੇਕਦੇ ਖਾਈਂ। 11 ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਿਮਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਰ ਪੀਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ
ਪੀਣਾ। 12 ਤੂੰ ਜੌਂ ਦੇ ਫੁਲਕੇ ਖਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਲ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਕਾਵੀਂ। 13 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਧੱਕਾਂਗਾ। 14 ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਹਾਏ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ! ਵੇਖ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਕਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਰੀ ਹੋਈ
ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਿਜਹੜੀ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾੜੀ
ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਪਆ। 15 ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਲ ਦੇ ਥਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਕਾਵੀਂ। 16 ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ
ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜ ਿਦਆਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਲ ਕੇ ਿਚੰਤਾ ਨਾਲ
ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਿਮਣ-ਿਮਣ ਕੇ ਪੀਣਗੇ। 17 ਇਹ
ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਲਚਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਵੱਚ ਿਲੱਸੇ
ਪੈ ਜਾਣ।
1 ਹੇ
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ਵਾਲ਼ ਮੁੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਣਾ
1 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਅਤੇ ਨਾਈ ਦੇ
ਉਸਤਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਤੇ ਦਾੜਹ੍ੀ
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ਮੁਨਾ ਅਤੇ ਤੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਬਣਾ।
2 ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਘੇਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ
ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ, ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੀਜਾ
ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ
ਮਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤਲਵਾਰ ਿਖੱਚ ਲਵਾਂਗਾ। 3 ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਵਾਲ਼
ਿਗਣ ਕੇ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਿਵੱਚ ਬੰਨ 4 ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇ। ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲੇਗੀ। 5 ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਸ ਹਨ।
6 ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਚੱਲੇ। 7 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਮੰਿਨਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ
ਅਮਲ ਕੀਤਾ। 8 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਵੇਖ, ਮੈਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। 9 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 10 ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਪਉ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਿਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ। 11 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਭੈਿੜਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ
ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 12 ਤੇਰਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭੱਖ ਲਵੇਗਾ।
ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਤੀਜਾ
ਿਹੱਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਚ ਲਵਾਂਗਾ। 13 ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੇਰਾ ੋਧ ਪੂਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ,
ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਆਿਖਆ ਸੀ। 14 ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਗੇ, ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 15 ਇਸ
ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਰ, ੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਿਝੜਕ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਿਨੰ ਿਦਆ,
ਠੱਠੇ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਦਿਹਸ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਂਗਾ - ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ। 16 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਭਆਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਤੀਰ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਛੱਡਾਂਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਲ
ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 17 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਕਾਲ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦਿਰੰਦੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਔਂਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇਰੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬਵਾ ਅਤੇ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ।

6
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਿਨੰ ਦਾ
ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ 2 ਿਕ
ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
1 ਯਹੋਵਾਹ
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ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ। 3 ਤੂੰ ਆਖ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤੋਂ,
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ!ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਹਾੜਾਂ, ਿਟੱਿਲਆਂ,
ਨਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ, ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। 4 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਥੰਮਹ੍ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਿਦਆਂਗਾ। 5 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਖਲਾਰ
ਿਦਆਂਗਾ। 6 ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਜੜ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤ ਭੰਨੇ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਥੰਮਹ੍ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ
ਦੀ ਿਕਰਤ ਿਮਟ ਜਾਵੇ। 7 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਡੱਗਣਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ! 8 ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਛੱਡ ਿਦਆਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰੇ
ਜਾਓਗੇ। 9 ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਭਚਾਰੀ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਮਗਰ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨਗੇ। 10 ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 11 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੂੰ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ, ਿਪੱਟ ਅਤੇ ਆਖ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ
ਅਤੇ ਮਰੀ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ। 12 ਿਜਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਨੇ ੜੇ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਬਾਕੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। 13 ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ
ਬੰਦੇ ਹਰੇਕ ਉੱਚੇ ਿਟੱਲੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ,
ਹਰੇਕ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੰਘਣੇ ਬਲੂ ਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਗੰਧੀ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ
ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ,
ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 14 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਸਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਦਬਲਾਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਿਵਰਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਦ
ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ!

7
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ੜੇ ਹੈ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, 2 ਹੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤ ਹੈ! ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤ ਆ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ। 3 ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ੋਧ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ; ਿਫਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 4 ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ
ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ! 5 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇੱਕ ਿਬਪਤਾ! ਹਾਂ, ਇੱਕ ਿਬਪਤਾ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ! 6 ਅੰਤ
ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਹਾਂ, ਅੰਤ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ! ਅੰਤ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜਾਗ
ਉੱਿਠਆ! ਵੇਖ, ਉਹ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ! 7 ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ!
ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ! ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ! ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਿਦਨ ਆ
1
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ਿਗਆ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਨੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੇਤੀ
ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ੋਧ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 9 ਮੇਰੀ
ਦਯਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਸ ਖਾਵਾਂਗਾ।
ਿਜਹਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਿਤਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ; ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ
ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਰਦਾ
ਹਾਂ। 10 ਵੇਖ, ਉਹ ਿਦਨ ਵੇਖ! ਉਹ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮਤ
ਆ ਗਈ, ਸੋਟੀ ਿਵੱਚ ਕਲੀਆਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ, ਘਮੰਡ ਿਵੱਚ ਡੋਡੀਆਂ
ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 11 ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਲਈ ਸੋਟੀ ਬਣ ਿਗਆ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਰਹੇਗਾ। 12 ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਹੈ,
ਨਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਦਾਸ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 13 ਕੋਈ ਵੀ
ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਵਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਦਰਸ਼ਣ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ;
ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ, ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੇਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਿਹਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀ ਤੇ ਕਾਲ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੇ ਮਰੀ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਪਰ ਿਜਹੜੇ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਘੁੱਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਨੇ
ਪਾਉਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਰਨੇ ਪਾਵੇਗਾ।
17 ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਿਨਰਬਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 18 ਉਹ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਤੱਪੜ ਕੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਭੈਅ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਸਰ ਗੰਜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 19 ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸੁਖੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਢੱਡ ਭਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਠਕਰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। 20 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸੋਹਣੇ ਗਿਹਣੇ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਠਿਹਰਾਇਆ।
21 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਿਹਿਣਆਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ, ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। 22 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ
ਲਵਾਂਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ
ਿਵੱਚ ਲੁ ਟੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। 23 ਸੰਗਲ
ਬਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਦੇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 24 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਬੁਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਬਣਨਗੇ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 25 ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। 26 ਿਬਪਤਾ ਤੇ
ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ
ਦਰਸ਼ਣ ਭਾਲਣਗੇ, ਪਰ ਜਾਜਕ ਕੋਲੋਂ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਸਲਾਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। 27 ਰਾਜਾ ਸੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ ਿਵਰਾਨੀ
ਪਿਹਨੇ ਗਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚਲਣਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਨ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
15 ਬਾਹਰ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਸ਼ਣ
8:1-10:22
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ
ਦੀ ਪੰਜ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਿਕ ਉੱਥੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ।
2 ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ
ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚਾਨਣ
ਦੀ ਚਮਕ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਰੰਗ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਿਪੱਤਲ
ਵਰਗਾ ਸੀ। 3 ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਫਿੜਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ
ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ
ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਅਣਖ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। 4 ਵੇਖ,ੋ
ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੇਜ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਣ ਮੈਂ
ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। 5 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ! ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਰ ਵੱਲ ਚੁੱਕ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਤਰ
ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਤਰ ਵੱਲ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਅਣਖ ਦੀ ਉਹੀ ਮੂਰਤੀ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। 6 ਉਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ! ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ
ਅਰਥਾਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ, ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ
ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਵਾਂ,
ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇਂਗਾ। 7 ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਿਲਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਕੰਧ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਛੇਕ ਹੈ। 8 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ!
ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਸੀ। 9 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਿਕ ਿਕਸ
ਤਰਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ! 10 ਤਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ
ਜਾ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ
ਪਲੀਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦੇ ਬੁੱਤ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 11 ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੱਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਅਜ਼ਨਯਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਧੂਪਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂਫ਼ ਦੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਉੱਠ
ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ! ਕੀ ਤੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ
ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਿਚੱਤਰਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 13 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇਂਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। 14 ਤਦ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੰਮੂਜ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ! ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇਂਗਾ। 16 ਿਫਰ ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲੱਗਭਗ ਪੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਿਪੱਠ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ
ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸਨ। 17 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਹੈ? ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਇਹ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਨੂੰ ੋਧ ਿਦਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਵੇਖ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਡਾਲੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 18 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
1 ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ
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ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ
ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ।
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
1 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ ਬੁਲਾ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਫਿੜਆ
ਹੋਵੇ। 2 ਵੇਖ,ੋ ਛੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਜੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲ
ਹੈ, ਲੰਘ ਆਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ
ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ
ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਿਲਖਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਤ ਲਮਕਦੀ
ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ।
3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੇਜ ਕਰੂਬੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਿਜਸ ਉੱਪਰ ਉਹ
ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਿਡਉੜੀ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਖਣ
ਵਾਲੀ ਦਵਾਤ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਿਵਚਾਿਲਓਂ, ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਚਾਿਲਓਂ ਲੰਘ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਹਾਂ ਭਰਦੇ ਅਤੇ
ਰੋਂਦੇ ਹਨ। 5 ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਿਦਆਂ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਦਯਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ। 6 ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗੱਭਰੂਆ,ਂ
ਕੁਆਰੀਆਂ, ਿਨੱਕੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ,
ਪਰ ਿਜਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ! ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 7 ਉਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਹਿੜਆਂ ਨੂੰ
ਵੱਿਢਆ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦਓ! ਅੱਗੇ ਵਧੋ! ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰ
ਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 8 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਮੈਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹਾਏ! ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ! ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ? 9 ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੀ ਬਦੀ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਿਨਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
10 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 11 ਵੇਖ,ੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਜਸ ਨੇ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ
ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਿਲਖਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਤ ਸੀ, ਮੁੜ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ।

10
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਿਢਆ ਜਾਣਾ
1 ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਅੰਬਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ
ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੀਲਮ ਵਰਗੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਿਸੰਘਾਸਣ ਵਰਗੀ ਸੀ। 2 ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਨੇ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ
ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ
ਅੰਿਗਆਰੇ ਿਜਹੜੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਹਨ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਿਖਲਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਅੰਦਰ
ਿਗਆ। 3 ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਿਗਆ, ਤਦ ਕਰੂਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਜੇ
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ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਹੜਾ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ।
4 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਤੇਜ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਭਵਨ ਦੀ
ਿਡਉੜੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਭਵਨ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। 5 ਤਦ ਕਰੂਬੀਆਂ
ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
6 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਕਤਾਨੀ
ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਆਂ
ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਅੱਗ ਲਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਅੰਦਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ। 7 ਕਰੂਬੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੂਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਅੱਗ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜੋ
ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ
ਰੱਖੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਚਿਲਆ ਿਗਆ। 8 ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। 9 ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ, ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਰੂਬੀ
ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੂਜਾ ਪਹੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ
ਸੁਨਿਹਰੇ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ। 10 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ
ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਦੂਸਰੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵ।ੇ 11 ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਹ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
12 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ, ਿਪੱਠ, ਹੱਥਾਂ, ਖੰਭਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਹੀਆਂ
ਿਵੱਚ। 13 ਇਹਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਣਿਦਆਂ “ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ”
ਆਿਖਆ ਿਗਆ 14 ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਿਚਹਰੇ ਸਨ, ਪਿਹਲਾ
ਿਚਹਰਾ ਕਰੂਬੀ ਦਾ ਿਚਹਰਾ, ਦੂਜਾ ਿਚਹਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਚਹਰਾ, ਤੀਜਾ
ਿਚਹਰਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਿਚਹਰਾ ਉਕਾਬ ਦਾ ਸੀ। 15 ਕਰੂਬੀ
ਉੱਚੇ ਚੜਹ੍ੇ, ਇਹ ਉਹ ਜੀਵ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਦੇ ਕੋਲ
ਵੇਿਖਆ ਸੀ। 16 ਜਦੋਂ ਕਰੂਬੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਚੁੱਕੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉੱਡਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 17 ਜਦ ਉਹ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਸੀ। 18 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਤੇਜ ਘਰ ਦੀ ਿਡਉੜੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੂਬੀਆਂ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਠਿਹਰ ਿਗਆ। 19 ਤਦ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ
ਚੁੱਕੇ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹੀਏ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ
ਫਾਟਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। 20 ਇਹ ਉਹ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਇਹ ਕਰੂਬੀ ਹਨ। 21 ਹਰੇਕ ਦੇ ਚਾਰ ਿਚਹਰੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਚਾਰ ਖੰਭ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਿਜਹਾ ਸੀ।
22 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਓਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ। ਉਹ
ਸਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

11
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਿਨੰ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ, ਉਸ ਫਾਟਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਿਵੱਚ ਪੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੱਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਅਜ਼ਨਯਾਹ ਅਤੇ ਬਨਾਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਪਲਟਯਾਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ। 2 ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
1
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ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ। 3 ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇ ੜੇ
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੜਾਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਹਾਂ। 4 ਇਸ
ਲਈ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ!
ਹਾਂ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ! 5 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਿਰਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਸੋਿਚਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। 6 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਨੂੰ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੱਿਢਆ ਹੋਇਆਂ
ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। 7 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ,
ਉਹ ਮਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਉਹੀ ਕੜਾਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਓਗੇ। 8 ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ।
9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 10 ਤੁਸੀਂ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪਵੋਗੇ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ!
11 ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੜਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਾਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। 12 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਿਜਸ
ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 13 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਬਨਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਲਟਯਾਹ
ਮਰ ਿਗਆ। ਤਦ ਮੈਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹਾਏ! ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ! ਕੀ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਂਗਾ?
ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

14 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ

15 ਹੇ

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੇ
ਵੰਸ਼ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ , ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ! ਇਹ
ਦੇਸ ਸਾਨੂੰ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। 16 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਹਨ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। 17 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਮਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਖੱਲਰ ਗਏ ਹੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ। 18 ਉਹ ਉੱਥੇ
ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈੜੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। 19 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦਲ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਿਦਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ
ਿਦਲ ਿਦਆਂਗਾ, 20 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ,
ਮੇਰੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਉਹ
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। 21 ਪਰ
ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਮਗਰ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਪਾਵਾਂਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ
ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਚੁੱਕੇ, ਪਹੀਏ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 23 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਤੇਜ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਿਗਆ ਅਤੇ
22 ਤਦ
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ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠਿਹਰ ਿਗਆ। 24 ਤਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਨੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਣ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਓਹਲੇ
ਹੋ ਿਗਆ। 25 ਮੈਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੀਆਂ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਈਆਂ ਸਨ।

12
ਨਬੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ
1 ਯਹੋਵਾਹ

ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ 2 ਹੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ,
ਿਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖਣ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸੁਣਨ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। 3 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਦੇਸ ਿਨਕਾਲੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਅਤੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ
ਦੇਸੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ
ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਦੇਸ ਿਨਕਾਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਨੱਕਲ ਜਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੇਖਣ,
ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। 4 ਤੂੰ ਿਦਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਿਜਵੇਂ ਦੇਸ ਿਨਕਾਲੇ
ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਨੱਕਲ
ਜਾ, ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਿਨੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 5 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਰਾਹ ਬਣਾ ਉਸ ਰਾਹ ਿਨੱਕਲ ਜਾ। 6 ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਹਨੇ ਰੇ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ। 7 ਇਸ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕੱਿਢਆ
ਿਜਵੇਂ ਦੇਸ ਿਨਕਾਲੇ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਿਢਆ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਿਲਆ। 8 ਸਵੇਰ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜੋ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 10 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੇ ਲਈ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ। 11 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਾਂ।
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ
ਦੇਸ ਿਨਕਾਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ। 12 ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਰਾਹ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ
ਰਾਹ ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। 13 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲ਼
ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਾਹੀ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਪਰ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਿਥਆਂ
ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ। 15 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਭਟਕਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਦ ਉਹ
ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 16 ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ
ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਉਹ
ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਨਬੀ ਦਾ ਿਚੰਨ

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 13:9

17 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 18 ਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਖਾ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਡਰਦੇ
ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਪੀ! 19 ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਿਫ਼ਕਰ ਨਾਲ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾਲ ਪੀਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ ਉਹ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਵੱਸਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਸ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ!

ਲੋਕ ਪਰ੍ੇਮੀ ਕਹਾਵਤ ਅਲੋਕ ਪਰ੍ੇਮੀ ਸੰਦੇਸ਼

21 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 22 ਹੇ ਮਨੁੱਖ

ਦੇ ਪੁੱਤਰ! ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਹਾਉਤ ਹੈ, ਿਕ
ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 23 ਇਸ
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਉਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਵਰਤਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਰਸ਼ਣ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਨੇ ੜੇ ਹੈ। 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਦਰਸ਼ਣ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ
ਚਾਪਲੂ ਸੀ ਨਾਲ ਿਵਭਾਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ
ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ
ਿਕ ਹੇ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। 26 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਿਕ 27 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵੇਖ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਦਰਸ਼ਣ ਉਸ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੂਰ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਲਈ ਹੈ। 28 ਇਸ
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਗੇ
ਲਈ ਮੇਰੀ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਾ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ।
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ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਬੀ ਿਜਹੜੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਤੋਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ!ੋ 3 ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੂਰਖ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ! ਿਜਹੜੇ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਵੇਿਖਆ। 4 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਵਰਗੇ
ਸਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਜਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ
ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਦਨ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਸਕੋ। 6 ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,
ਜੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਿਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਗੱਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 7 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਦਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ। 8 ਇਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਖੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਜੋ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਰੋਧੀ
ਹਾਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 9 ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਝੂਠੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਿਵੱਚ
ਿਮਲਣਗੇ, ਨਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਜਾਣਗੇ,
ਨਾ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਵੜਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ
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ਿਕ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 10 ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੱਚੀ ਿਲਪਾਈ
ਕਰਦੇ ਹਨ। 11 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੱਚੀ ਿਲਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਆਖ, ਉਹ ਿਡੱਗ ਪਏਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਵਰਖਾ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਹਨੇ ਰੀ ਉਹ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਵੇਗੀ। 12 ਜਦੋਂ ਉਹ
ਕੰਧ ਿਡੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਿਲਪਾਈ
ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? 13 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਨੇ ਰੀ
ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਹਰ ਕਰਕੇ ਛਮ-ਛਮ ਵਰਖਾ
ਵਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣ। 14 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੱਚੀ ਿਲਪਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੋੜ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢਾਹ ਿਦਆਂਗਾ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੰ ਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ, ਉਹ
ਿਡੱਗੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ! 15 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਉਸ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੱਚੀ ਿਲਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਦ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਿਕ ਨਾ ਕੰਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰਹੇ ਿਜਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੱਚੀ ਿਲਪਾਈ ਕੀਤੀ। 16 ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਨਬੀ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
ਝੂਠੀਆਂ ਨਬੀਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੱਲ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ 18 ਅਤੇ ਆਖ
ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਜੋ
ਕੂਹਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਸੀਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਕੱਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਸਰ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ
ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਕਰੋਗੀਆਂ? ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓਗੀਆਂ? 19 ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠ
ਕੁ ਜੌਂਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਜੋ ਮਰਨ
ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਝੂਠ
ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋ। 20 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ,
ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਫਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾੜ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਫਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋ, ਛੁਡਾ ਿਦਆਂਗਾ।
21 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰਿਕਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹ ਸਕੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੀਆਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ!
22 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤਕੜਾ
ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ
ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜੇ। 23 ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖੋਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਨਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋਗੀਆਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੀਆਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
17

14
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਿਨੰ ਦਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ
ਬਿਹ ਗਏ। 2 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 3 ਹੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਥਾਂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੀ ਠਕਰ ਆਪਣੇ
1 ਫੇਰ
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ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ
ਪੁੱਛਣ। 4 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੀ ਠਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ
ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦਆਂਗਾ। 5 ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਾ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 6 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਿਫਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਿਘਣਾਉਿਣਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਓਪਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੀ ਠਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਿਦਆਂਗਾ। 8 ਮੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਹਾਉਤਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ! 9 ਜੇਕਰ ਨਬੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ
ਕੁਝ ਆਖੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਰਜਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ। 10 ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ।
ਨਬੀ ਦੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ
ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, 11 ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ
ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂ।
ਨੂਹ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ
ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 13 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ,
ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂ।
14 ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨੂਹ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਿਤੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ,
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ
ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। 15 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਬੁਰੇ ਦਿਰੰਦੇ ਭੇਜਾਂ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸੁੱਟਣ
ਅਤੇ ਉਹ ਐਨਾ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ
ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਨਾ ਸਕੇ, 16 ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋਣ,
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ, ਕੇਵਲ ਉਹ
ਆਪ ਹੀ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਭੇਜਾਂ ਅਤੇ ਆਖਾਂ, ਹੇ ਤਲਵਾਰ, ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਘ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂ, 18 ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਿਤੰਨੇ
ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ
ਸਕਣਗੇ। 19 ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮਰੀ ਭੇਜਾਂ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਗਾ
ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭੇਜਾਂ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ
ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂ। 20 ਭਾਵੇਂ ਨੂਹ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਕ
ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਧੀ ਨੂੰ , ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। 21 ਇਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਿਭਆਨਕ
ਿਨਆਂ ਅਰਥਾਤ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ, ਬੁਰੇ ਦਿਰੰਦੇ ਅਤੇ ਮਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਉੱਤੇ ਭੇਜਾਂ, ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣ,
22 ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖ,ੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਚ ਰਿਹਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ
12 ਯਹੋਵਾਹ
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ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਬਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ
ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ
ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪਾਓਗੇ। 23 ਉਹ ਵੀ ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

15
ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲੋਂ ਅਰਥਾਤ
ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਿਜਹੜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੈ?
3 ਕੀ ਉਹ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਣਾਵੇ? ਜਾਂ
ਕੀ ਲੋਕ ਬਰਤਨ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਕੱਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ? 4 ਵੇਖ, ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਬਾਲਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਅੱਗ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਿਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਿਹੱਸੇ
ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ? 5 ਵੇਖ, ਜਦੋਂ
ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਿਕਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ? 6 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਗੂਰ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ। 7 ਮੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਗ
ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਿਨੱਕਲਣਗੇ ਪਰ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। 8 ਮੈਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

16
ਿਵਭਚਾਰਨੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ 3 ਅਤੇ
ਤੂੰ ਆਖ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੀ
ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਅਮੋਰੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਿਹੱਤੀ ਸੀ। 4 ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ
ਿਦਨ ਤੂੰ ਜਨਮ ਿਲਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾੜੂ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਨਵਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੂ ਣ ਮਿਲਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੋਤਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੀ ਨਾ ਗਈ। 5 ਿਕਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ
ਿਦਨ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ। 6 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ
ਿਲੱਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਜੋ ਲਹੂ
ਿਵੱਚ ਿਲਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈਂ, ਜੀਉਂਦੀ ਰਿਹ! ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੂੰ
ਜੋ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਿਲਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈਂ, ਜੀਉਂਦੀ ਰਿਹ! 7 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ
ਪੌਿਦਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਵਧੀ ਅਤੇ ਮੁਿਟਆਰ ਹੋਈ
ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜੋਬਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਸੁਡੌਲ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ਼ ਵਧੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਨੰ ਗੀ ਧੜੰਗੀ ਸੀ। 8 ਫੇਰ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਿਕਆ, ਹਾਂ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 9 ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਨਿਹਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਮਿਲਆ। 10 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ
ਪਵਾਏ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਈ, ਵਧੀਆ ਕਤਾਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਪੇਟੀ
1 ਫੇਰ
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ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ। 11 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਹਿਣਆਂ
ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਕੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਗਲ਼ ਿਵੱਚ
ਹਾਰ ਪਾਇਆ। 12 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤਾਜ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ।
13 ਤੂੰ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਤਾਨੀ,
ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਦਾ, ਸ਼ਿਹਦ ਤੇ ਤੇਲ
ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। 14 ਤੇਰੀ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਰਤਾਪ
ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ। 15 ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਕੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ
ਨੇ ਿੜਓਂ ਲੰਿਘਆ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਬਣ
ਗਈ। 16 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ
ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹੇ
ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। 17 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ,
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਗਿਹਿਣਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਲਈ
ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ
ਕੀਤਾ। 18 ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਲ
ਅਤੇ ਧੂਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ। 19 ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਅਰਥਾਤ ਮੈਦਾ, ਤੇਲ ਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ! ਕੀ ਤੇਰੀ
ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਕੋਈ ਿਨੱਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? 21 ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ।
22 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨੰ ਗੀ
ਧੜੰਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਿਲੱਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਵਰਗਾ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ - ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ! - ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 24 ਿਕ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ
ਸਥਾਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। 25 ਤੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ
ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਿਘਰਣਾ ਯੋਗ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਿਖਲਾਰੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। 26 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੋਟੇ ਡਾਢੇ ਸਨ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬਹੁਤੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ। 27 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ! ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ
ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਹੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਲੁ ੱਚਪੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਿਦਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 28 ਫੇਰ
ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ, ਤੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਜੀ। 29 ਤੂੰ ਕਸਦੀਆਂ
ਦੇ ਦੇਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨੂੰ ਿਖਲਾਿਰਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ
ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਜੀ। 30 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਮਨ ਿਕੰਨਾਂ
ਿਨਰਬਲ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਤੇ
ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 31 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ
ਸਥਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। 32 ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰਨ
ਇਸਰਤੀ ਹੈਂ, ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਥਾਂ ਓਪਰੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ
ਹੈ! 33 ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਤੇਰੇ
23
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ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨ। 34 ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਿਵੱਚ
ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਵਭਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਆਪ ਿਦੰਦੀ ਹੈਂ, ਸੋ ਤੂੰ
ਓਪਰੀ ਹੈਂ!
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਿਵਭਚਾਰਨ! ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ
36 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ, 37 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ
ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਲਈ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਪੜਦਾ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੰ ਗੇਜ਼
ਨੂੰ ਵੇਖਣ। 38 ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਵਭਚਾਰਨ ਔਰਤ
ਦਾ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਗਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਕਿਹਰ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦਾ ਲਹੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 39 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੁੰਬਦ ਢਾਹ ਸੁੱਟਣਗੇ,
ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ
ਤੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਗਿਹਣੇ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨੰ ਗੀ ਧੜੰਗੀ ਕਰਕੇ
ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। 40 ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਭੀੜ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਉਣਗੇ,
ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਤੈਨੂੰ ਿਵੰਨ ਸੁੱਟਣਗੇ। 41 ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਫੂਕ ਦੇਣਗੇ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਵਭਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਰਚੀ ਨਾ
ਦੇਵੇਂਗੀ। 42 ਤਦ ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ੋਧ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ੋਧ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਂਗਾ। 43 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ
ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦਾ ਫਲ
ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ
ਲੁ ੱਚਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇਂਗੀ।
35

ਿਜਹੀ ਮਾਂ ਤੇਹੀ ਪੁੱਤਰੀ
ਸਾਰੇ ਕਹਾਉਤਾਂ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਕਹਾਵਤ
ਆਖਣਗੇ ਿਕ “ਿਜਹੀ ਮਾਂ ਤੇਹੀ ਧੀ।” 45 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ
ਧੀ ਹੈਂ, ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈਂ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ
ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਿਹੱਤੀ ਅਤੇ
ਤੇਰਾ ਿਪਓ ਅਮੋਰੀ ਸੀ। 46 ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਾਮਿਰਯਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ
ਪਾਸੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ।
47 ਪਰ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ
ਵਰਗੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ
ਗੱਲ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਿਨੱਕਲੀ। 48 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਿਕ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸਦੂਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ
ਉਹ ਨੇ , ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ , ਿਜਹਾ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 49 ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸਦੂਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘਮੰਡ ਕਰਦੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ
ਿਚੰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 50 ਉਹ ਹੰਕਾਰਨਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ
44 ਵੇਖ,
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ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 51 ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ,
ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। 52 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪ
ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਣਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਤੂੰ
ਸ਼ਰਿਮੰਦੀ ਹੋ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦੀ ਹੋ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮੀ ਜਾਪਦੀਆਂ
ਹਨ।
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਿਫਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਰਥਾਤ
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ , ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ
ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ , 54 ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਪ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। 55 ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਪਿਹਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਆ
ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਹਾਲਤ
ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। 56 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਭੈਣ ਸਦੂਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। 57 ਜਦ ਤੱਕ
ਤੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਰਾਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨ ਤੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ
ਆਿਖਆ। 58 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁ ੱਚਪੁਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਿਘਰਣਾ ਜੋਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।
53

ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਜੋ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ
ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ
ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ
ਨੇ ਮ ਦੇ ਤੋੜਨ ਿਵੱਚ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਿਝਆ, 60 ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਉਸ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਚੇਤੇ
ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਨੇ ਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ। 61 ਜਦੋਂ
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਵੇਂਗੀ, ਤਦ ਤੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਿਪੱਛਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 62 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਜਾਣੇਗੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, 63 ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇਂ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲੇਂ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ
ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਆਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
59 ਿਕਉਂ
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ਉਕਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ
ਆਖ। 3 ਆਖ, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਉਕਾਬ, ਿਜਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੇ
ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਬਾਨਨ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਿਦਆਰ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟੀਸੀ ਲਈ। 4 ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟਿਹਣੀ
ਭੰਨ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। 5 ਨਾਲੇ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ
ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੇਦ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਲਾਇਆ। 6 ਉਹ
ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਛਤਰੀਧਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਰੁੱਖ
ਬਣ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ ਉਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਸੋ ਉਹ ਅੰਗੂਰੀ ਬੇਲ
ਬਣੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ
ਵਧੀਆਂ। 7 ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਕਾਬ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਖੰਭ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਾਲ਼
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ਬਹੁਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਅੰਗੂਰੀ ਬੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ ਉਸ ਵੱਲ
ਮੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਕਆਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਾਬ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਸੰਜ।ੇ 8 ਇਹ ਚੰਗੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਨੱਕਲਣ, ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਫਲ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਅੰਗੂਰ ਹੋਵੇ। 9 ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਜੜਹ੍ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇਗਾ
ਭਈ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ? ਇਸ
ਨੂੰ ਜੜਹ੍ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ
ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਵੇਖੋ, ਇਹ ਲਾਈ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਫਲ ਵੀ
ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗਿਦਆਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ
ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿਕਆਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ

11 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 12 ਇਸ ਿਵਦਰੋਹੀ

ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ। 13 ਉਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ, 14 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਸਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਾ
ਰਹੇ। 15 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਕੀ
ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ
ਉਹ ਨੇ ਮ ਭੰਨ ਕੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ? 16 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ! ਉਹ ਉਸੇ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ
ਵਾਸ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਿਜਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਉਸ
ਨੇ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਨੇ ਮ ਉਹ ਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ
ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰੇਗਾ। 17 ਨਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਆਪਣੇ ਵੱਿਡਆਂ
ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੁਰਜ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਹੱਥ
ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਚ
ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। 19 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਤੁੱਛ
ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੇ ਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਤੋਿੜਆ। ਮੈਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ 20 ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਜਾਲ਼ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਾਹੀ ਿਵੱਚ ਫਸ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਾਂਗਾ। 21 ਉਹ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਗੌੜੇ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚ ਰਿਹਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗ,ੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਿਦਆਰ ਦੀ ਟੀਸੀ
ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੂੰਬਲ ਿਸਰ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ
ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। 23 ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਚੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਫਲੇਗਾ ਅਤੇ
ਵਧੀਆ ਿਦਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਖੰਭ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਦੇ
ਹੇਠਾਂ ਵੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ।
22
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24 ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਿਨੱਕਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਨੱਕੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ
ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਕਰ ਿਵਖਾਇਆ।

18
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ

1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ

ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਉਂ ਇਹ ਕਹਾਉਤ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਪਤਾਵਾਂ ਨੇ
ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਪਏ? 3 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਕਹਾਉਤ ਨਹੀਂ ਆਖੋਗੇ। 4 ਵੇਖ,ੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ।
ਿਜਹੀ ਿਪਉ ਦੀ ਜਾਨ, ਿਤਹੀ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਿਜਹੜੀ
ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਰੇਗੀ। 5 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ। 6 ਿਜਸ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ
ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ
ਅੱਖ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ
ਮਾਿਸਕ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਿਗਆ, 7 ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀ
ਕੀਤਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਜਬਰ
ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਪਰ ਭੁੱਿਖਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖੁਆਈ
ਅਤੇ ਨੰ ਿਗਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ। 8 ਿਵਆਜ ਉੱਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, ਨਾ ਿਵਆਜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਦੀ ਵੱਲ ਮੋਿੜਆ
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸੱਚਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ। 9 ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 10 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਿਜਹੜਾ
ਲੁ ਟੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ
11 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਵੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰੇ, 12 ਦੀਨ ਅਤੇ
ਕੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕੇ ਲੁ ੱਟ-ਖੋਹ ਕਰੇ, ਿਗਰਵੀ
ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, 13 ਿਵਆਜ ਉੱਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਿਵਆਜ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਕਦੀ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ,
ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ
ਅਿਜਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵੇਖ,ੇ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭੈਅ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ 15 ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ
ਉੱਤੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਨਾ ਕਰੇ 16 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਗਰਵੀ ਨਾ
ਰੱਖੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਖੋਹ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ
ਖੁਆਵੇ ਅਤੇ ਨੰ ਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਵੇ, 17 ਕੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ
ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਿਵਆਜ ਤੇ ਵਾਧਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਰ,ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਪਉ ਦੀ ਬਦੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
18 ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਿਪਉ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ
ਲੁ ੱਿਟਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ। 19 ਿਫਰ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪੁੱਤਰ ਿਪਉ ਦੀ ਬਦੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ?
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਿਨਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 20 ਿਜਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਰੇਗੀ।
ਪੁੱਤਰ ਿਪਉ ਦੀ ਬਦੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਿਪਉ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਦੀ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਧਰਮੀ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਉਹ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 21 ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ
ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਨਆਂ
ਅਤੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ
ਮਰੇਗਾ। 22 ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਲਈ
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ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਕੀਤਾ,
ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 23 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ
ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ
ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ? 24 ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ
ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਜੋ
ਉਸ ਕੀਤਾ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ
ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਰੇਗਾ। 25 ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮਾਰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ, ਸੁਣੋ! ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? 26 ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ
ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਮਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦੀ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤੀ ਮਰੇਗਾ। 27 ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ
ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੋ ਿਨਆਂ ਅਤੇ
ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੀਉਂਦੀ ਰੱਖੇਗਾ। 28 ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ
ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁਿੜਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ
ਮਰੇਗਾ। 29 ਿਫਰ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਮਾਰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ?
30 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ,
ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਨਆਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਆਓ, ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 31 ਉਹਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਿਦਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਬਣਾਓ।
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਮਰੋਗ?ੇ 32 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ
ਲਈ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ।

19
ਿਵਰਲਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ
1 ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰ 2 ਅਤੇ
ਆਖ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਿਵਚਾਲੇ ਲੇਟੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਿਲਆ।
3 ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਿਲਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਆਨ
ਸ਼ੇਰ ਬਿਣਆ, ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਫੜਨਾ ਿਸੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ
ਲੱਗਾ। 4 ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਏ
ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। 5 ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ
ਬਣਾਇਆ। 6 ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਿਫਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਜੁਆਨ
ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਫੜਨਾ ਿਸੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ
ਲੱਗਾ। 7 ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਗਰਜ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ ਬਹੁਤ ਡਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਿਗਆ। 8 ਤਦ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਮਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ
ਜਾਲ਼ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਿਗਆ। 9 ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਿਪੰਜਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਲੇ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਸੁਣੀ
ਜਾਵੇ। 10 ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ, ਜੋ
ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, 11 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਿਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੰਘਣੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉੱਚਾ
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ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸੰਘਣੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਸਣੇ ਉੱਚਾ ਿਦਸਦਾ ਸੀ। 12 ਪਰ
ਉਹ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਉਖਾੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੇਗੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੁਰੇ ਦੀ
ਹਵਾ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਭੰਨ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਬਲ
ਗਈਆਂ। 13 ਹੁਣ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ, ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਿਤਹਾਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਲਾਈ ਗਈ। 14 ਅੱਗ ਉਹ ਦੀ ਟੁਡ
ੰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ
ਪੱਕੀ ਟਿਹਣੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਿਜਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਆੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਹ
ਵੈਣ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਣ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ
ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ। 2 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 3 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਦੀ ਸਹੁੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗ,ੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ। 4 ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ? ਕੀ ਤੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। 5 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ
ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। 6 ਉਸੇ ਿਦਨ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ।
7 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। 8 ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਚਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਿਟਆ, ਨਾ ਿਮਸਰ
ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ। ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ੋਧ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। 9 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ
ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਪਲੀਤ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ। 10 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ 11 ਅਤੇ
ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ਤਾਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ। 12 ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਦੱਤ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਨ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਹਾਂ। 13 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ
ਹੋ ਿਗਆ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਲੀਤ
ਕੀਤਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ
ਕਿਹਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। 14 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਲੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
1 ਸੱਤਵੇਂ
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ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। 15 ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਜੋ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ
ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ
ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਨ। 17 ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਿਲਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਅੰਤ
ਕੀਤਾ। 18 ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। 19 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ,
ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਨ 20 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਣੋ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। 21 ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋਏ,
ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰ ਕੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਮਲ ਕਰੇ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ
ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ
ਜੋ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। 22 ਿਫਰ ਵੀ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੋਕੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ
ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ, ਪਲੀਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 23 ਨਾਲੇ
ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਖਲਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਬਖੇਰਾਂਗਾ। 24 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਰੱਿਦਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ
ਸੀ। 25 ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਬਧੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਨਾ ਰਿਹਣ। 26 ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤੋਹਿਫ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਕੁੱਖ ਦੇ ਖੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂ ਭਈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ! 27 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ
ਬਿਕਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ 28 ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ
ਖਾਧੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਜਸ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਿਜਸ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ
ੋਧ ਿਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਚੜਹ੍ਾਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਫ਼
ਧੁਖਾਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਡੋਲੀਆਂ। 29 ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਮਾਹ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਹੈ। 30 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ
ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? 31 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ
ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗੇ। 32 ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪੱਥਰ
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ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗ।ੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਬਲਵਾਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਕਿਹਰ ਵਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ। 34 ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਕਿਹਰ ਵਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਿਖੱਲਰੇ ਹੋ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। 35 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ।
36 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ
ਕੀਤਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਿਨਆਂ
ਕਰਾਂਗਾ। 37 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੱਸੇ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਲੰਘਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨੇ ਮ
ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 38 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਾਗੀ ਹਨ ਅੱਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਪਰ
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ। 39 ਤੈਨੂੰ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੋਗ,ੇ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। 40 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਾਰਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। 41 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਖੱਲਰ ਗਏ
ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਫ਼ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। 42 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ
ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ। 43 ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਹੀ
ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹੋਵੋਗ।ੇ 44 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਿਰਆਂ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ
ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ।
33

ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅੱਗ
ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 46 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ
ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ 47 ਅਤੇ
ਦੱਖਣ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁਣ! ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਭੜਕਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਹਰੇਕ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਭੜਕਦਾ ਹੋਇਆ
ਿਚੰਗਾੜਾ ਨਾ ਬੁਝਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉਤਰ ਤੱਕ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਜਾਣਗੇ। 48 ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਵੇਖਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਬੁਝਗ
ੇ ੀ। 49 ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਹਾਏ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ! ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ
ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ?
45 ਯਹੋਵਾਹ

21
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ
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ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ।
3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਤੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ
ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ
ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। 5 ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਖੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ
ਹੌਂਕੇ ਭਰ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੰਡੇ
ਸਾਹ ਲੈ। 7 ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਹਾਏ,
ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਉਸ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਿਦਲ ਪੰਘਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਿਨਰਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ
ਿਢੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਖ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 9 ਹੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਖ, ਤਲਵਾਰ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਲਸ਼ਕਾਈ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ
ਹੈ! 10 ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਤੱਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਿਲਸ਼ਕਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਬਜਲੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਿਲਸ਼ਕੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆੱਸਾ
ਸਾਿਰਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 11 ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਸ਼ਕਾਉਣ
ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਿਤੱਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਿਲਸ਼ਕਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਵੇ। 12 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਅਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ
ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਸਮੇਤ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ, 13 ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਤਾਵਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਆੱਸਾ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 14 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰ, ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਵੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ! ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਕੋਠੜੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ
ਹੈ। 15 ਮੈਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਦਲ
ਿਪਘਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਠਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀ। ਹਾਏ ਿਲਸ਼ਕਾਈ
ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ! ਇਹ ਚਮਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਢਣ
ਲਈ ਿਤੱਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ! 16 ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਜਾ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾ, ਿਜੱਧਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ।
17 ਮੈਂ ਵੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ।
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 19 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋ ਰਾਹ ਬਣਾ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋਨ ਿਨੱਕਲਣਗੇ।
ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਬਣਾ। 20 ਇੱਕ ਰਾਹ
ਕੱਢ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬਾਹ ਨਗਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵੇ। 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਾਬਲ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੋ ਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਉਪਾਅ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ
ਿਹਲਾ ਕੇ ਤਰਾਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਿਵੰਨਦਾ ਹੈ। 22 ਉਹ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਉਪਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਲਾ ਤੋੜ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਵੱਢਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ
ਅਤੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਲਾ ਤੋੜ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਘੇਰਾ ਬੰਨੇ ਅਤੇ
ਬੁਰਜ ਬਣਾਵੇ। 23 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਝੂਠੇ ਉਪਾਅ
ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ। 24 ਇਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ
18 ਯਹੋਵਾਹ
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ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਪਰਗਟ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਿਦਸਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਆ
ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। 25 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਫੱਟੜ ਪਰ੍ਧਾਨ, ਤੇਰਾ ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ ਹੈ! ਇਹ ਬਦੀ ਦਾ
ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੈ! 26 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਮਾਮਾ ਉਤਾਰ
ਅਤੇ ਤਾਜ ਲਾਹ ਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ
ਕਰ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ। 27 ਬਰਬਾਦੀ, ਬਰਬਾਦੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ
ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ! ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ
ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ।
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ
ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਿਮਹਿਣਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਖ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ! ਸਗੋਂ ਿਖੱਚੀ ਹੋਈ
ਤਲਵਾਰ! ਵੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਡਾਢੀ ਚਮਕਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਿਬਜਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇ। 29 ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਉਪਾਅ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਿਦਨ ਬਦੀ ਦੇ ਅੰਤ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। 30 ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਪਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ।
31 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦੀ ਅੱਗ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪਾਂਗਾ,
ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹਨ। 32 ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਈ ਬਾਲਣ
ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵਗੇਗਾ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ।
28

22
ਹੱਿਤਆਰਾ ਨਗਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਖੂਨੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰ।
3 ਤੂੰ ਆਖ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ! 4 ਤੂੰ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਵਹਾਇਆ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ,
ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ
ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਠੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 5 ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਠੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫਸਾਦੀ ਹੈਂ। 6 ਵੇਖ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਤੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਨ। 7 ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ, ਤੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤੀਮਾਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। 8 ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ। 9 ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚੁਗਲਖ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਚਪੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵੀ ਹਨ। 10 ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ
ਹਨ, ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮਾਿਸਕ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵੀ ਹਨ। 11 ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਘਣਾਉਣਾ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹ ਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 12 ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ
ਖੂਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਵਆਜ ਤੇ ਵਾਧਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਲੁ ੱਿਟਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
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ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 13 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ
ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਿਰਆ। 14 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, 15 ਹਾਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਖ਼ੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫਰਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ। 16 ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਸਮਝੇਂਗੀ ਅਤੇ ਜਾਣੇਗੀ ਿਕ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ!
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 18 ਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਲ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਪੱਤਲ, ਟੀਨ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਿਸੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੱਠੀ
ਿਵੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੈਲ਼ ਹਨ। 19 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਲ਼ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। 20 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਚਾਂਦੀ,
ਿਪੱਤਲ, ਲੋਹਾ, ਿਸੱਕਾ ਅਤੇ ਟੀਨ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਪਘਲਾ ਦੇਣ,
ਓਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਅਤੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਿਪਘਲਾਵਾਂਗਾ। 21 ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਪਘਲੋਗੇ। 22 ਿਜਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਿਪਘਲਾਈ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਪਘਲਾਏ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।
17 ਫੇਰ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਪ
ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 24 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈਂ, ਿਜਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਅਤੇ ਿਜਹ ਉੱਤੇ ੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? 25 ਉਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ
ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾੜਿਦਆਂ ਉਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਢੇਰ ਿਵਧਵਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। 26 ਉਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ
ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਸਬਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ। 27 ਉਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾੜਨ
ਵਾਲੇ ਬਿਘਆੜ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਲਹੂ
ਵਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 28 ਉਹ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਕੱਚੀ ਕਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਉਪਾਅ
ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ। 29 ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ
ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਹੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
30 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭੇ ਜੋ
ਕੰਧ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਝਰਨੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਖਲੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਿਭਆ। 31 ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ੋਧ
ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
23 ਯਹੋਵਾਹ

23
ਦੋ ਿਵਭਚਾਰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ। 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਿਵੱਚ ਿਵਭਚਾਰਨਾਂ
1
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ਬਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ ਿਖੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ।
4 ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਹਾਲਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ
ਨਾਮ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਹਾਲਾਹ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ। 5 ਆਹਾਲਾਹ ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸੀ
ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਯਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ
ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਮੋਿਹਤ ਹੋ ਗਈ। 6 ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣਵੇਂ ਸੁਣੱਖੇ ਗੱਭਰੂ ਸਨ, ਜੋ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ
ਬੈਂਗਣੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਦੇ ਸਨ। 7 ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਜਹੜੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਜੁਆਨ ਸਨ, ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਿਜਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੋਿਹਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋਈ। 8 ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਿਵਭਚਾਰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ
ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੇਟੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਖੱਿਚਆ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਿਵਭਚਾਰ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 9 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੋਿਹਤ ਸੀ। 10 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਲਆਈ।
11 ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਕ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਵਭਚਾਰ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਭੈਣ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਿਨੱਕਲੀ।
12 ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਮੋਿਹਤ ਹੋਈ ਿਜਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ
ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਦੇ ਅਤੇ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ
ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣਵੇਂ ਗੱਭਰੂ ਸਨ। 13 ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਗ
ਸੀ। 14 ਉਹ ਿਵਭਚਾਰ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਸ਼ੰਗਰਫ ਨਾਲ ਿਖੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 15 ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ
ਪਟਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕਮਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਲੜਾਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲੀਆਂ
ਦੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਸਦੀਮ ਹੈ।
16 ਤਾਂ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਿਹਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਕਸਦੀਮ ਿਵੱਚ ਦੂਤ ਭੇਜੇ। 17 ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਲ ਵਾਸੀ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਭੋਗ ਦੀ ਸੇਜ਼ ਤੇ ਲੇਟੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾਲ
ਉਹ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਭੱਟੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ
ਦੀ ਜਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਗ ਕੀਤੀ। 18 ਜਦ ਉਹ ਦਾ ਿਵਭਚਾਰ ਖੁੱਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਖੁੱਲ ਿਗਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਗ
ਕੀਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਸੂਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 19 ਿਫਰ
ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ
ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ। 20 ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਿਹਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ
ਅੰਗ ਗਿਧਆਂ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਾਓ ਘੋਿੜਆਂ ਦਾ ਵਰਾਓ
ਹੈ। 21 ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਲੁ ੱਚਪੁਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਿਕ ਿਮਸਰੀ
ਤੇਰੀਆਂ ਜੁਆਨ ਦੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਖੱਚਦੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਦੇ
ਸਨ, ਫੇਰ ਲੋਚਣ ਲੱਗੀ।
ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
22 ਇਸ

ਲਈ ਹੇ ਆਹਾਲੀਬਾਹ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤੰਗ ਆ ਗਈ
ਹੈ, ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ
ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। 23 ਬਾਬਲ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੋਦ
ਦੇਸ ਸ਼ੋਆ ਦੇਸ, ਕੋਅ ਦੇਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ,
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ , ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ , ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ
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ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 24 ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ, ਰਥਾਂ, ਛਕਿੜਆਂ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਢਾਲ਼, ਸੀਨਾ
ਬੰਦ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ
ਿਨਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਨਗੇ। 25 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਨ
ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਭੱਖ ਲਵੇਗੀ। 26 ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੁੰਦਰ
ਗਿਹਣੇ ਲੁ ੱਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 27 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੁ ੱਚਪੁਣੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਿਵਭਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆਈ, ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾ ਚੁੱਕੇਂਗੀ, ਨਾ ਫੇਰ ਿਮਸਰ ਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕਰੇਂਗੀ। 28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਘਰਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਸੂਗ ਕੀਤੀ, ਿਦਆਂਗਾ।
29 ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਘਰਣਾ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ
ਿਮਹਨਤ ਜੋ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨੰ ਗਾ ਧੜੰਗਾ
ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਵਭਚਾਰ ਦਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਲੁ ੱਚਪੁਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਿਵਭਚਾਰੀ ਵੀ। 30 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਕ ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 31 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੀ, ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ। 32 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਹੈ
ਪੀਵੇਂਗੀ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਹੈ। 33 ਤੂੰ ਮਸਤੀ ਤੇ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰ
ਜਾਵੇਂਗੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਹੈ। 34 ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀਵੇਂਗੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਨਚੋੜੇਂਗੀ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚਬਾ ਜਾਵੇਂਗੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪੁੱਟੇਂਗੀ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਆਿਖਆ
ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 35 ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁ ੱਚਪੁਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ।
ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ
ਤੂੰ ਆਹਾਲਾਹ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। 37 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਵਭਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਿਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਖਾਣਾ
ਹੋਣ! 38 ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸੇ
ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ। 39 ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਢ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ! 40 ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ
ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਦ,ੇ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਤ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਆਏ
ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾਤੀ-ਧੋਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਕੱਜਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ
ਗਿਹਿਣਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਸ਼ੰਗਾਿਰਆ। 41 ਤੂੰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ
ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧੂਫ਼ ਅਤੇ ਤੇਲ ਰੱਿਖਆ। 42 ਇੱਕ ਗਾਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ
ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੜੇ
ਅਤੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤਾਜ ਪਿਹਨਾਏ। 43 ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ
36 ਫੇਰ
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ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 44 ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਗਏ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਿਵਭਚਾਰਨ
ਔਰਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਹਾਲਾਹ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਹ
ਲੁ ੱਚੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। 45 ਪਰ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਹੜਾ ਿਵਭਚਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਭਚਾਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ। 46 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਲ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਹੌਲ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ 47 ਅਤੇ ਉਹ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਫੂਕ ਸੁੱਟੇਗਾ। 48 ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੁ ੱਚਪੁਣੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਲੁ ੱਚਪੁਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 49 ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੁ ੱਚਪੁਣੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੋਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ!

24

ਉੱਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ
1 ਫੇਰ ਨੌ ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਹਾਂ, ਇਸੇ ਿਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖ ਲੈ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਇਸੇ
ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। 3 ਇਸ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਉਤ ਕਿਹ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੜਾਹਾ ਚੜਹ੍ਾ ਦੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਨੂੰ ਚਾੜਹ੍, ਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦੇ, 4 ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਟੋਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ
ਟੁੱਕੜਾ ਅਰਥਾਤ ਪੱਟ, ਮੋਢੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੁੱਕੜਾ ਅਤੇ ਚੁਣਵੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਭਰ ਦੇ, 5 ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਉਬਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਉੱਬਲ ਜਾਣ। 6 ਇਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੂਨੀ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ
ਉਸ ਕੜਾਹੇ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਜੰਗਾਲ
ਲਾਿਹਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟੁੱਕੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ
ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਲਹੂ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਡੋਿਲਆ ਿਕ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਢੱਿਕਆ ਜਾਏ। 8 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ
ਕਿਹਰ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, ਤਾਂ ਿਕ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸੁੱਕੀ
ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਢੱਿਕਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। 9 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਖੂਨੀ ਸ਼ਿਹਰ* ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ! ਮੈਂ ਵੀ
ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। 10 ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਭੜਕਾ, ਮਾਸ
ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਉਬਾਲ, ਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ
ਜਾਣ। 11 ਤਦ ਉਹ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਿਗਆਿਰਆਂ ਤੇ ਰੱਖ, ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਿਪੱਤਲ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਪਘਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਦੀ ਮੈਲ਼ ਸੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਸੜ ਜਾਵੇ। 12 ਉਹ ਸਖ਼ਤ
ਿਮਹਨਤ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜੰਗਾਲ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਰ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
13 ਤੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਚਪੁਣਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ
ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾਂ। 14 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ,
ਨਾ ਪਛਤਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤੇਰਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
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ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 16 ਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਟ ਨਾਲ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਸੋਗ ਕਰੀਂ, ਨਾ ਰੋਈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੰਝੂ ਵਹਾਈਂ।
17 ਚੁੱਪ-ਚੁੱਪੀਤੇ ਹੌਂਕੇ ਭਰੀਂ, ਮੁਰਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੋਈਂ, ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ
ਪਗੜੀ ਬੰਨੀਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਢੱਕੀਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਂ। 18 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਗਈ,
ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। 19 ਇਸ
ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਂਗਾ
ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? 20 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ
21 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਵੇਖ!ੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ
ਮਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਿਪਆਰਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਾਨ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ
ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗਣਗੇ।
22 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਢੱਕੋਗੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। 23 ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਪਗੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਪਘਲਦੇ ਰਹੋਗ,ੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੋਗੇ। 24 ਸੋ
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤਾ,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ! 25 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਦੀ ਪਰ੍ੀਤਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ।
26 ਉਸ ਿਦਨ ਿਜਹੜਾ ਬਚ ਿਗਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਿਕ ਤੇਰੇ
ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਵੇ। 27 ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਈ ਤੇਰਾ
ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇਂਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਗੂੰਗਾ ਨਾ ਰਹੇਂਗਾ, ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ!

8 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮੋਆਬ ਅਤੇ
ਸੇਈਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਰਗਾ
ਹੈ। 9 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ
ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹਨ,
ਅਰਥਾਤ ਬੈਤ ਯਿਸ਼ਮੋਥ, ਬਆਲ-ਮਓਨ ਅਤੇ ਿਕਰਯਾਤਾਇਮ, ਖੋਲ
ਿਦਆਂਗਾ। 10 ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਿਦਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੰਮੋਨੀ ਚੇਤੇ ਨਾ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 11 ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ!
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ਸੂਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਿਗਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਸੂਰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ “ਆਹਾ ਹਾ” ਆਿਖਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ! ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗੀ।
ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। 3 ਇਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਹੇ ਸੂਰ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਿਜਵੇਂ
ਸਾਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਉਹ ਸੂਰ ਦੀਆਂ
ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਦੇ ਬੁਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ
ਿਮੱਟੀ ਤੱਕ ਖੁਰਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨੰ ਗੀ ਚੱਟਾਨ ਬਣਾ ਛੱਡਾਂਗਾ।
5 ਉਹ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾਲ਼ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਹੀ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲਈ
ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਉਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ! 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਘੋਿੜਆਂ
ਅਤੇ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰ
ਵਲੋਂ ਸੂਰ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 8 ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਵੱਢੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੋਰਚੇ ਬੰਨੇ ਗਾ, ਤੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਦਮਦਮਾ ਬੰਨੇ ਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਢਾਲ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ। 9 ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਕਲਾ ਤੋੜ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਕੁਹਾਿੜਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੁਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।
10 ਉਹ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਉੱਠੇਗੀ

15 ਫੇਰ

ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,

ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰ 3 ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੁਣੋ! ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਥਾਨ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ
ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਜਾੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, “ਆਹਾ ਹਾ” ਆਿਖਆ। 4 ਇਸ ਲਈ
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਕ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਿਮਲਖ਼ ਹੋਵੇਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ,
ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ
ਪੀਣਗੇ। 5 ਮੈਂ ਰੱਬਾਹ ਨੂੰ ਊਠਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਿਦਆਂਗਾ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ! 6 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਤਾੜੀਆਂ
ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਭੂਮੀ ਲਈ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਿਨਆਦਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਇਆ।
7 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਵੱਢ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇਂਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ!
ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਦੋਮ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਬਦਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ। 13 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਦੋਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਦਦਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ
ਪੈਣਗੇ। 14 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਦੋਮ ਤੋਂ ਬਦਲਾ
ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ੋਧ ਅਤੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ।
12

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਿਘਣ ਅਨੁਸਾਰ
ਬਦਲਾ ਿਲਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣ। 16 ਇਸ
ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ
ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਕਰੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਾਕੀਆਂ
ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। 17 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾ ੋਧ ਦੀ
ਮਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ, ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ!
15 ਪਰ੍ਭੂ
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ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਆਵੇਗਾ,
ਿਜਵੇਂ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਰਾਂ, ਰੱਥਾਂ
ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੜ-ਖੜ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਕੰਧ ਿਹੱਲ ਜਾਵੇਗੀ।
11 ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ। 12 ਉਹ ਤੇਰੀ
ਮਾਇਆ ਲੁ ੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਪੁੱਟ ਲੈਣਗੇ,
ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਮਿਹਲਾਂ
ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ, ਕਾਠ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਮੱਟੀ ਸਾਗਰ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। 13 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਬਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ।
14 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੰ ਗੀ ਚੱਟਾਨ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਿਖਲਾਰਨ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣੇਂਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 15 ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਸੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਢਣ ਕੱਟਣ
ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੱਟੜ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ
ਟਾਪੂ ਤੇਰੇ ਿਡੱਗਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਬਣਗੇ? 16 ਤਦ ਸਾਗਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਿਣਆਂ ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ
ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਬਦੇ
ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਘੜੀ ਕੰਬਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। 17 ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੈਣ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਆਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਨਾਸ ਹੋਇਆ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਗਰੀ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੰਗਾ
ਵੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤਕੜਾ
ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਵਸਨੀਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ! 18 ਹੁਣ ਟਾਪੂ ਤੇਰੇ ਿਡੱਗਣ ਦੇ
ਿਦਨ ਕੰਬਣਗੇ, ਹਾਂ! ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਣਗੇ।
19 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਵਰਗਾ ਿਜਹੜੇ ਵੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਜਾੜ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਿਘਆਈ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ
ਤੈਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣਗੇ। 20 ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਪਤਾਲ
ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਉਤਾਰ
ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਿਵਰਾਨੀਆਂ
ਿਵੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਵਸਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਤਾਪ ਿਦਆਂਗਾ। 21 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਭਆਨਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਨਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਿਕੱਧਰੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਾ
ਲੱਭੇਂਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

27
ਸੂਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਦਾ ਗੀਤ
1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਸੂਰ ਉੱਤੇ ਵੈਣ ਪਾ 3 ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੂਰ ਲਈ ਆਖ ਿਕ ਤੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਵੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਪੂਆਂ
ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੂਰ, ਤੂੰ
ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਹਾਂ, 4 ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਾਗਰ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੀਰ ਦੀ ਚੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਫੱਟੇ
ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਤੋਂ ਿਦਆਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਸਤੂਲ ਬਣਾਏ।
6 ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਲੂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਚੱਪੂ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਫੱਟੇ ਿਕੱਤੀਮ
ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਸਨੌ ਵਰ ਤੋਂ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਜੜ ਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
7 ਤੇਰਾ ਪਾਲ ਿਮਸਰੀ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਚਾਨਣੀ ਅਲੀਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਆਈ
ਸੀ, ਜੋ ਿਕਰਮਚੀ ਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ। 8 ਸੀਦੋਨ ਅਤੇ ਅਰਵਦ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਮਲਾਹ ਸਨ ਅਤੇ ਹੇ ਸੂਰ, ਤੇਰੇ ਿਸਆਣੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਤੇਰੇ ਆਗੂ ਸਨ। 9 ਗਬਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਿਸਆਣੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
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ਸਨ, ਤੇਰੇ ਛੇਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਾਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ
ਕਰਨ। 10 ਫ਼ਾਰਸ ਅਤੇ ਲੂ ਦ ਅਤੇ ਪੂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ
ਯੋਧੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਢਾਲ਼ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 11 ਅਰਵਦ ਦੇ ਜੁਆਨ ਤੇਰੀ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ
ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇਰੇ ਬੁਰਜ਼ਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਟਕਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 12 ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਹਰ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ,
ਲੋਹਾ, ਟੀਨ ਅਤੇ ਿਸੱਕਾ ਿਲਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਵੇਚਦੇ
ਸਨ। 13 ਯਾਵਾਨ, ਤੂਬਲ ਅਤੇ ਮੇਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ
ਤੇਰੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ
ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 14 ਬੈਤ ਤੋਗਰਮਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੰਡੀ
ਿਵੱਚ ਘੋਿੜਆਂ, ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ।
15 ਦਦਾਨੀ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਅਤੇ ਆਬਨੂਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਟਾਉਣ
ਲਈ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ। 16 ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕਾਰੀਗਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਿਜਸ
ਕਰਕੇ ਅਰਾਮੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ
ਰੰਗ ਤੇ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ, ਮੂੰਗਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਿਲਆ
ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 17 ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਦੇਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਿਮੰਨੀਥ ਅਤੇ ਪਨਗ ਦੀ ਕਣਕ,
ਸ਼ਿਹਦ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਲਸਾਨ ਿਲਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
18 ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਵਾਸੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਦਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਹਲਬੋਨ ਦੀ ਮੈਅ ਅਤੇ ਿਚੱਟੀ ਉੱਨ
ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। 19 ਦਾਨ ਅਤੇ ਯਾਵਾਨ ਸੂਤ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਮਾਲ-ਮੱਤੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ, ਤੱਜ
ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸੌਦੇ ਿਵੱਚ ਸਨ। 20 ਦਦਾਨ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜੋ
ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਚਾਰ-ਜਾਮੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। 21 ਅਰਬ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਹਲੌਠੇ
ਲੇਲੇ, ਛੱਤਰੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਿਲਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
22 ਸ਼ਬਾ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ
ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ
ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਲਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 23 ਹਾਰਾਨ, ਕੰਨੇਹ, ਅਦਨ
ਅਤੇ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਿਕਲਮਦ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ।
24 ਇਹੋ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ ਕਸੀਦੇ
ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਿਦਆਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਡੋਰੀ
ਨਾਲ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ।
25 ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੂੰ
ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਿਦਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
26 ਤੇਰੇ ਮਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ, ਪੂਰਬੀ ਪੌਣ
ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੋਿੜਆ ਹੈ। 27 ਤੇਰਾ ਧਨ, ਤੇਰੀਆਂ
ਵਪਾਰਕ-ਿਜਨਸਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰ, ਤੇਰੇ ਮਲਾਹ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਗੂ,
ਤੇਰੇ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਤੇਰੇ
ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸਣੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਡੱਗਣਗੇ। 28 ਤੇਰੇ
ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਾਲ, ਰੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕੰਬਣ ਲੱਗ
ਜਾਣਗੇ। 29 ਸਾਰੇ ਮਾਂਝੀ, ਮਲਾਹ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋਣਗੇ, 30 ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਚੀਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਧਾਹਾਂ
ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੁਆਹ
ਿਵੱਚ ਲੇਟਣਗੇ। 31 ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਿਸਰ ਮੁਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੱਪੜ
ਪਿਹਨਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਰੋਣਗੇ,
ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਿਸਆਪਾ ਕਰਨਗੇ, 32 ਅਤੇ ਿਸਆਪੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਵੈਣ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੋਣਗੇ, ਿਕ ਕੌਣ ਸੂਰ
ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋਇਆ? 33 ਜਦੋਂ
ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਸਾਗਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਮਤਾਂ
ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਪਾਰਕ
ਿਜਨਸਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। 34 ਪਰ

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 27:35

524

ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੁੰਿਘਆਈਆਂ ਿਵੱਚ ਠਾਠਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਟੁੱਟ
ਿਗਆ ਹੈਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਿਜਨਸਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਲਾਹ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। 35 ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਚਹਰਾ
ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 36 ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਿਮਹਣੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੂੰ
ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗਾ।

28
ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਸੂਰ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨੂੰ ਆਖ, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਿਦਲ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਿਖਆ,
ਿਕ ਮੈਂ ਦੇਵਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ
ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ। 3 ਵੇਖ, ਤੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਤੋਂ
ਿਸਆਣਾ ਹੈਂ, ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁ ਿਕਆ ਹੋਵੇ!
4 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਧਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 5 ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ
ਧਨ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਦਲ ਤੇਰੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 6 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦਲ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 7 ਇਸ
ਲਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ , ਜੋ ਵੱਡੀ ਿਭਆਨਕ ਕੌਮ ਦੇ
ਹਨ, ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਤਲਵਾਰ ਿਖੱਚਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। 8 ਉਹ
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇਂਗਾ,
ਿਜਹੜੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 9 ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਢਣ
ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖੇਂਗਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ। 10 ਤੂੰ
ਿਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਿਖਆ
ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
1 ਫੇਰ

ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਤਨ
11 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 12 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵੈਣ ਪਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈਂ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤੇ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈਂ। 13 ਤੂੰ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਗ਼
ਿਵੱਚ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਲਾਲ
ਅਕੀਕ, ਸੁਨਿਹਲਾ ਅਤੇ ਦੂਿਧਯਾ ਿਬਲੌਰ, ਬੈਰੂਜ, ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਤੇ
ਯਸ਼ਬ, ਨੀਲਮ, ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਜਦ ਅਤੇ ਸੋਨਾ। ਤੇਰੇ ਤਮੂਰੇ ਅਤੇ
ਤੇਰੀਆਂ ਬੰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਉਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 14 ਤੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਕਰੂਬੀ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਤੁਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। 15 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ
ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪਾਈ ਗਈ।
16 ਤੇਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਭਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੋਂ ਨਾਪਾਕੀ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰੂਬੀ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 17 ਤੇਰਾ ਿਦਲ
ਤੇਰੇ ਸੁਹੱਪਣ ਿਵੱਚ ਘਮੰਡੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ
ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈਣ। 18 ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਕਰਕੇ,
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ
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ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ। 19 ਉੱਮਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ
ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ
ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਂਗਾ।
ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 21 ਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਸੀਦੋਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰ, 22 ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਹੇ ਸੀਦੋਨ! ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦ
ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਂਗਾ,
ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ! 23 ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਵਾ
ਭੇਜਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲਹੂ ਅਤੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗਣਗੇ, ਜੋ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਚੱਲੇਗੀ, ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ!
20 ਫੇਰ

ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇਗੀ

24 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ

ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ
ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਝਾੜੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ! 25 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਖੱਲਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ, ਵੱਸਣਗੇ। 26 ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵੱਸਣਗੇ ਸਗੋਂ ਘਰ
ਪਾਉਣਗੇ, ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਸਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ
ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।

29
ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ, 3 ਬੋਲ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਆਖ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ,
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ! ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਜਲ ਜੰਤੂ ਹੈਂ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਿਣਆਂ
ਦਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਲੇਟ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਦਿਰਆ
ਨੀਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
4 ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਬਾਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਿਰਆਂ
ਦਿਰਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇਰੀ ਖੱਲ ਤੇ ਿਚੰਬੇੜ ਿਦਆਂਗਾ, ਨਾਲੇ
ਤੈਨੂੰ ਤੇਿਰਆਂ ਦਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੂਹ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਿਰਆਂ
ਦਿਰਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਖੱਲ
ਉੱਤੇ ਿਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 5 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਿਰਆਂ ਦਿਰਆਵਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਖੁੱਲੇ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਰਹੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ
ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦਆਂਗਾ। 6 ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਕੇਵਲ
ਕਾਨੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਨ। 7 ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਤਾਂ
ਤੂੰ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਫੱਟੜ ਕਰ ਿਦੱਤ,ੇ ਫੇਰ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਿਲਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲੱਕ ਿਹੱਲ ਗਏ। 8 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 9 ਿਮਸਰ
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ਦੇਸ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਨਦੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 10 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ
ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਮਗਦੋਲ ਸਵੇਨੇਹ ਤੋਂ ਕੂਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ
ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਜਾੜ ਿਦਆਂਗਾ। 11 ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੈਰ ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘੇਗਾ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਖੁਰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੰਘੇਗਾ,
ਨਾ ਉਹ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਮੈਂ ਉੱਜੜੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਤੱਤਰਿਬੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਿਖੱਲਰ ਗਏ ਸਨ, ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। 14 ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ
ਿਨਕਾਲੇ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਪਥਰੋਸ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਰਾਜ ਬਣੇਗਾ 15 ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਾ
ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੇਰ ਕੌਮਾਂ
ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਕਰਨ 16 ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ
ਵੇਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ!
ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾਵੇਗਾ
ਸਤਾਈਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ 18 ਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੂਰ
ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਿਸਰ ਗੰਜਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੋਢਾ ਿਛੱਿਲਆ ਿਗਆ ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਨੇ ,
ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੀ
ਿਵਰੋਧਤਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੂਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ। 19 ਇਸ
ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦਾ ਦੇਸ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੈ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ
ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 20 ਮੈਂ ਿਮਸਰ
ਦਾ ਦੇਸ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 21 ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ
ਿਸੰਗ ਉਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ!
17

30

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਕੁਰਲਾ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਸ ਿਦਨ ਤੇ! 3 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਹੈ,
ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਿਦਨ, ਇਹ
ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ! 4 ਤਲਵਾਰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਕੂਸ਼
ਿਵੱਚ ਕੰਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਿਡੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
5 ਕੂਸ਼, ਪੂਟ, ਲੂ ਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਲਵੇਂ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਕੂਬ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮ
ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ।
6 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਮੰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਮਗਦੋਲ ਸਵੇਨੇਹ
ਤੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ। 7 ਉਹ ਉੱਜੜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਜੜੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਜਾੜ ਰਿਹਣਗੇ। 8 ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਤੋੜੇ
1
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ਜਾਣਗੇ, ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ! 9 ਉਸ ਿਦਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਈ ਮਨਮੁੱਖ
ਕੂਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪੀੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖ! ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 10 ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ , ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। 11 ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ
ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਭਆਨਕ ਹਨ, ਦੇਸ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਿਖੱਚਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। 12 ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ
ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਓਪਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਜਾੜ ਿਦਆਂਗਾ,
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ। 13 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਨਫ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ
ਿਦਆਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਡਰ ਪਾ ਿਦਆਂਗਾ। 14 ਪਥਰੋਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ
ਿਦਆਂਗਾ, ਸੋਆਨ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਨਆਂ
ਕਰਾਂਗਾ। 15 ਮੈਂ ਸੀਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦਾ ਗੜਹ੍ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ
ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 16 ਮੈਂ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਸੀਨ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਨ ਚੀਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ ਿਦਨ ਿਦਨ ਦੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਊਨ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ
ਪੀ-ਬਸਥ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ
ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। 18 ਤਹਪਨਹੇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਦਨ ਨੂੰ ਹਨੇ ਰਾ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਜੂਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਇਹ ਨੂੰ ਢੱਕ
ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। 19 ਮੈਂ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ, ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ!
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੱਤ
ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 21 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਭੰਨ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ,
ਉਹ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਫੜਨ ਲਈ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ। 22 ਇਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ
ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਾਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਪੱਕੀ ਅਤੇ
ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਡੇਗ
ਿਦਆਂਗਾ। 23 ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ
ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ। 24 ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ, ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਫੱਟੜ ਵਾਂਗੂੰ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਹਾਂ ਭਰੇਗਾ।
25 ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਦੇਸ ਤੇ ਿਖੱਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ! 26 ਮੈਂ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ!
20 ਅਿਜਹਾ

31
ਿਮਸਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ
1 ਫੇਰ ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਵਿਡਆਈ ਿਵੱਚ ਿਕਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ? 3 ਵੇਖ, ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਲਬਾਨਨ ਿਵੱਚ
ਿਦਆਰ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ
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ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਟੀਸੀ ਸੰਘਣੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ। 4 ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ,
ਡੂੰਿਘਆਈ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਨਿਹਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ। 5 ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲਣ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 6 ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਰੰਦੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸਨ। 7 ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਦੀ ਜੜਹ੍ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ੜੇ ਸੀ। 8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਦਆਰ
ਉਹ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਸਰੂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਮੋਨ ਦਾ
ਰੁੱਖ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਾਗ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 9 ਮੈਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਅਦਨ
ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ
ਖਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 10 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਸੀ ਨੂੰ
ਸੰਘਣੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਘਮੰਡ ਆਇਆ। 11 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ
ਵਰਤੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
12 ਓਪਰੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਭਆਨਕ ਹਨ, ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਡੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਨਿਹਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਰਤੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਿਨੱਕਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਦੇਣਗੇ। 13 ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਰੰਦੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, 14 ਤਾਂ
ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਆਕੜ
ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਸੀ ਸੰਘਣੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਨਾ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ
ਿਸੱਧੇ ਨਾ ਖਲੋਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ
ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਬਰ
ਿਵੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। 15 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਨ
ਉਹ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਸੋਗ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਡੂੰਿਘਆਈ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ
ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਬਾਨਨ ਤੋਂ ਉਹ
ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ
ਗ਼ਸ਼ੀਆਂ ਖਾਣਗੇ। 16 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੋ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਧੱਕਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਡੱਗਣ
ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੰਬਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ,
ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ
ਦੇ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣਗੇ। 17 ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ
ਤੱਕ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। 18 ਤੂੰ ਮਿਹਮਾ ਤੇ ਡੂੰਿਘਆਈ ਿਵੱਚ ਅਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈਂ? ਪਰ ਤੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਧੱਿਕਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਵੱਢੇ ਗਏ, ਬੇਸੁੰਨਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਰਹੇਂਗਾ, ਇਹੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

32
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 32:22
1 ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਮਸਰ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਉੱਤੇ ਵੈਣ ਪਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਲ ਜੰਤੂ ਵਰਗਾ
ਹੈਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਚੋਲ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 3 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਲ਼
ਿਵਛਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ।
4 ਤਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਤੈਨੂੰ
ਸੁੱਟ ਿਦਆਂਗਾ। ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਬਠਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਾਵਾਂਗਾ। 5 ਤੇਰਾ
ਮਾਸ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ
ਭਰ ਿਦਆਂਗਾ। 6 ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਤੈਰਦਾ ਸੀ,
ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਸੰਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਿਹਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ। 7 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ
ਹੇਠ ਲੁ ਕਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਚੰਨ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। 8 ਮੈਂ
ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ੀ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਕਰ
ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨੇ ਰਾ ਪਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 9 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਿਦਲ ਮੈਂ ਦੁੱਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। 10 ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਹੈਰਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚਮਕਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਿਡੱਗਣ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੋਂ ਹਰ ਘੜੀ ਕੰਬੇਗਾ। 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ। 12 ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਭੀੜ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੇਗ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਜਹੜੇ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਭਆਨਕ ਹਨ। ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੀ ਮਗਰੂਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਿਗਓਂ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ
ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨਗੇ। 14 ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਹਰਾਂ ਤੇਲ
ਵਾਂਗੂੰ ਵਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 15 ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ
ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈਂ। 16 ਇਹ ਉਹ ਵੈਣ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਣ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਣ
ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉੱਤੇ ਇਹੋ
ਵੈਣ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ
ਫੇਰ ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਿਦਨ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 18 ਿਕ
ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਮਸਰ ਦੀ ਭੀੜ ਉੱਤੇ ਰੋਣਾ-ਿਪੱਟਣਾ ਕਰ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ , ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉੱਤਿਰਆ
ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਲਾਹ ਦੇ। 19 ਤੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ
ਿਵੱਚ ਿਕਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ? ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾ ਅਤੇ ਬੇਸੁੰਨਿਤਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਪਆ ਰਿਹ। 20 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਡੱਗਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। 21 ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਹਨ, ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਬੇਸੁੰਨਿਤਆਂ ਨਾਲ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਵੱਢੇ ਗਏ। 22 ਅੱਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ
17
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ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਕਬਰਾਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਤੇ ਿਡੱਗੇ
ਹੋਏ ਹਨ। 23 ਿਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਤੇ ਡੇਗੇ ਗਏ, ਿਜਹੜੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਭੈਅ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਸਨ। 24 ਏਲਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ
ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਡੇਗੇ
ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਉੱਤਰ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਉੱਤਰ ਗਏ, ਿਜਹੜੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਭੈਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ
ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। 25 ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਲਈ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜੀਉਂਿਦਆਂ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਭੈਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ
ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ
ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। 26 ਮੇਸ਼ੇਕ, ਤੂਬਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜੀਉਂਿਦਆਂ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ। 27 ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਿਮਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਸੁੰਨਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਡੱਗ ਪਏ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ
ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਣੇ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉੱਤਰ ਗਏ, ਪਏ ਨਾ ਰਿਹਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੈਅ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਨ। 28 ਬੇਸੁੰਨਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ
ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆ ਰਹੇਂਗਾ। 29 ਉੱਥੇ ਅਦੋਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਿਦਆਂ
ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਸੁੰਨਿਤਆਂ ਅਤੇ
ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਰਿਹਣਗੇ। 30 ਉੱਤਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਦੋਨੀ ਿਜਹੜੇ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ
ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਭੈਮਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਪਏ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉੱਤਿਰਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। 31 ਿਫ਼ਰਊਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ। 32 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭੈਅ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸੁੰਨਿਤਆਂ
ਿਵੱਚ ਰਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ,
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
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1 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਖ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਿਲਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ
ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਖ਼ਾ
ਬਣਾਉਣ। 3 ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ
ਨਰਿਸੰਗਾ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰੇ। 4 ਤਦ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ
ਨਰਿਸੰਗੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਲਵਾਰ ਆਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਉਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
5 ਉਹ ਨੇ ਨਰਿਸੰਗੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਚੌਕਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦਾ
ਖ਼ੂਨ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ। 6 ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਖ਼ਾ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ,ੇ ਪਰ
ਨਰਿਸੰਗੇ ਨਾ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਲਵਾਰ
ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਔਗੁਣ ਕਰਕੇ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਮੰਗਾਂਗਾ। 7 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
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ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਰਾਖ਼ਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁਣ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ। 8 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ
ਆਖਾਂ, ਦੁਸ਼ਟਾ! ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਾ
ਬੋਲੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਨਾ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਪੁੱਛ
ਕਰਾਂਗਾ। 9 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰੇਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ।
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗ?ੇ 11 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀ
ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ
ਮੁੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੋ! ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਮਰੋਗੇ? 12 ਹੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਧਰਮੀ ਦਾ
ਧਰਮ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ
ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਡੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੀਉਂਦਾ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕੇਗਾ। 13 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ
ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਕਰਮ
ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਰੇਗਾ। 14 ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ
ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜੋ ਿਨਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। 15 ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ
ਗਿਹਣੇ ਰੱਿਖਆ ਮਾਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਜੋ ਉਸ ਲੁ ੱਟੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ
ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਰ।ੇ ਿਫਰ ਬਦੀ ਨਾ ਕਰੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। 16 ਤਦ ਸਾਰੇ
ਪਾਪ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹੇਗਾ। 17 ਪਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਰਾਹ
ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਜੇਕਰ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ। 19 ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜੋ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 20 ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ
ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ।
10 ਹੇ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ
ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ! 22 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਨਾ ਿਰਹਾ।
21

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 24 ਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ ਦਾ ਵਾਿਰਸ ਹੋਇਆ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ ਸਾਨੂੰ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। 25 ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਖਾਂਦ,ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਗਾਉਂਦੇ ਹੋ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ? 26 ਤੁਸੀਂ
23 ਤਦ
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ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ? 27 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ,
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਉਜਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਫਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ। 28 ਮੈਂ
ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਚਰਜਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਮੰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਜੜ
ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। 29 ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੇਸ
ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਚਰਜਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ!
ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਲ
ਤੂੰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ
ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਿਹਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਚੱਲੋ, ਉਹ ਵਾਕ ਸੁਣੀਏ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 31 ਿਜਵੇਂ ਲੋਕ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਬਿਹੰਦੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ
ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੋਭ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। 32 ਵੇਖ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਿਪਆਰੇ ਰਾਗ ਵਰਗਾ ਹੈਂ, ਿਜਹੜਾ ਰਸੀਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ
ਅਤੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 33 ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੇਖ! ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ!
30 ਪਰ

34
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਜੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਜੜੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਆਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਭੇਡਾਂ
ਚਾਰਨ? 3 ਤੁਸੀਂ ਚਰਬੀ ਖਾਂਦ,ੇ ਉੱਨ ਪਿਹਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਨੂੰ
ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਜੜ ਨਹੀਂ ਚਾਰਦੇ ਹੋ। 4 ਤੁਸੀਂ ਿਲੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਿਬਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ
ਨਹੀਂ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ, ਸਗੋਂ ਜ਼ੋਰ
ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 5 ਉਹ ਿਖੱਲਰ ਗਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਕੋਈ ਆਜੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ
ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਿਖੱਲਰ ਗਈਆਂ। 6 ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉੱਚੇ ਿਟੱਬੇ ਤੇ ਭਟਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਖੱਲਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ, ਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। 7 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਆਜੜੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਸੁਣੋ! 8 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ
ਸਹੁੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਰੇਕ
ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣੀਆਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਜੜੀ
ਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਜੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ,
ਸਗੋਂ ਆਜੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਢੱਡ ਭਿਰਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਚਾਿਰਆ। 9 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਆਜੜੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੁਣੋ! 10 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਆਜੜੀਆਂ ਦਾ
ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਜੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਜੜ ਚੁਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਆਜੜੀ ਅੱਗੇ ਲਈ ਆਪਣਾ
ਿਢੱਡ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਜੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਹੋਣ।
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ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ
11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪ
ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗਾ।
12 ਿਜਵੇਂ ਆਜੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਿਖੱਲਰ ਗਈਆਂ
ਹੋਣ। ਓਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ
ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਹਨੇ ਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਿਖੱਲਰ ਗਈਆਂ ਸਨ,
ਛੁਡਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 13 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨਿਹਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਰਾਂਗਾ। 14 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਚੰਗੀ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਚਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਚੇ
ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਾਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਲੇਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਹਰੀ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਨਗੀਆਂ। 15 ਮੈਂ
ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਾਵਾਂਗਾ,
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 16 ਮੈਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ
ਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। ਟੁੱਟੀਆਂ
ਨੂੰ ਬੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਲੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰਾਂਗਾ। 17 ਹੇ
ਮੇਰੀਓ ਭੇਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ
ਭੇਡ ਅਤੇ ਭੇਡ ਿਵੱਚ, ਦੁੰਿਬਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ।
18 ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਜਾਪੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚਰਾਂਦ
ਚਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਰਾਂਦ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਮੱਧ ਿਦਓ? ਅਤੇ ਸਾਫ਼
ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਘਚੋਲ ਿਦਓ?
19 ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਮੱਧੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਘਚੋਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ! 20 ਇਸ
ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ, ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਲੱਸੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ।
21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਿਕਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਲੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸੰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੱਿਕਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਿਖੱਲਰ ਗਈਆਂ। 22 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ
ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। 23 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਕਾਇਮ
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ,
ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜੜੀ ਹੋਵੇਗਾ।
24 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਸ
ਦਾਊਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ। 25 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇ ਮ ਬੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੁਰੇ
ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ। ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ
ਨਾਲ ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸੌਣਗੇ। 26 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਬਰਕਤ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਮੀਂਹ ਵਰਾਵਾਂਗਾ। ਬਰਕਤ ਦੀ
ਵਰਖਾ ਵਰੇਗੀ। 27 ਖੇਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਆਪਣਾ ਫ਼ਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ
ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ! 28 ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਦਾ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਰੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨਾ
ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ
ਡਰਾਵੇਗਾ। 29 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਗਾਹ ਉਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨਾ ਸਿਹਣਗੇ। 30 ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 31 ਤੁਸੀਂ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਭੇਡੋ, ਮੇਰੀ ਜੂਹ ਦੀਓ ਭੇਡੋ, ਤੁਸੀਂ
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ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

35
ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ। 3 ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੇਖ, ਹੇ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਸਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 4 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਜਾਣੇਂਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ! 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੋਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ
ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ, ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
6 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ
ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੇਰਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਲਹੂ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਹੂ
ਤੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। 7 ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੜ
ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 8 ਉਹ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ
ਵੱਿਢਆ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਤੇਿਰਆਂ
ਿਟੱਿਲਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਗਣਗੇ। 9 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਉਜਾੜ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਫੇਰ
ਨਾ ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ! 10 ਤੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਭਾਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। 11 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹਰ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਿਘਰਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮੈਂ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ।
12 ਤੂੰ ਜਾਣੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,
ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਖੀਆਂ ਿਕ ਉਹ ਉੱਜੜ
ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ।
13 ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ
ਚੁੱਿਕਆ ਹਾਂ। 14 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ
ਅਨੰ ਦ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਜਾੜਾਂਗਾ। 15 ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਉਜਾੜ ਹੋਣ ਕਰਨ ਅਨੰ ਦ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੇ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਦੋਮ
ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿਵਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ!
1 ਫੇਰ
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ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਸੀਸ
1 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਲਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤੋਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੁਣੋ! 2 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਆਿਖਆ ਹੈ, ਆਹਾ! ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 3 ਇਸ ਲਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਿਕ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾਿੜਆ, ਹਰੇਕ ਪਾਿਸਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜੱਪ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ। 4 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਬਤੋਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ! ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ
ਿਟੱਿਲਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ, ਉੱਜੜੀਆਂ ਿਵਰਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਡੇ
ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ
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ਲੁ ੱਟ ਅਤੇ ਮਖ਼ੌਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 5 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਿਲਆ ਹਾਂ,
ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ,
ਭਈ ਉਹ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲਈ ਕੱਢਣ। 6 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜਾਂ,
ਿਟੱਿਲਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਬਚਨ
ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 7 ਇਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ।
8 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਕੱਢੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦੇਵੋਗ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 9 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੀਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਮੈਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਿਦਆਂਗਾ। ਸ਼ਿਹਰ ਵਸਾਏ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਸਥਾਨ ਫੇਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਫਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ! 12 ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਂਗਾ
ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇਿਫਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਨਾ ਕਰੋਗ।ੇ
13 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇ-ਔਲਾਦ
ਕੀਤਾ। 14 ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰੋਗ,ੇ
ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਕਰੋਗ,ੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ। 15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਮਹਣੇ ਸੁਣਨ ਨਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਕੌਮ ਨੂੰ ਠਕਰ ਿਖਲਾਓਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ 17 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆਪਣੀ
ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ
ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਿਰਸ਼ਟ ਔਰਤ ਵਰਗਾ ਸੀ। 18 ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵਹਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਹਾਇਆ। 19 ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖੱਲਰ
ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ। 20 ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਲੀਤ
ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਪਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। 21 ਪਰ ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਚੰਤਾ ਹੋਈ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ। 22 ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 23 ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,
ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ
16 ਫੇਰ
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ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਾਣਨਗੀਆਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗਾ,
ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 25 ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਨਰਮਲ ਜਲ ਿਛੜਕਾਂਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। 26 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਵਾਂ ਿਦਲ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਿਦਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ
ਿਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ। 27 ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਨਆਂਵਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। 28 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਵੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। 29 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਾਰੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਨ ਮੰਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। 30 ਮੈਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ
ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਉਠਾਵੋਗ।ੇ
31 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਬੁਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕਰੋਗ,ੇ ਭਈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰੋਗੇ। 32 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ
ਲਓ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਵੋ।
33 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰਾਨ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 34 ਉਹ
ਿਵਰਾਨ ਧਰਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਲੰਘਿਦਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਵਰਾਨ
ਪਈ ਸੀ, ਵਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। 35 ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਿਜਹੜੀ
ਿਵਰਾਨ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਬਾਦ,
ਉੱਜੜੇ ਅਤੇ ਢਾਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਗਏ।
36 ਤਦ ਕੌਮਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ, ਜਾਣਨਗੀਆਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਢਾਿਹਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਜਿੜਆਂ ਿਵਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। 37 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਭਈ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ
ਵਾਧਾ ਦੇਵਾਂ। 38 ਪਿਵੱਤਰ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਇੱਜੜ
ਉਹ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉੱਜੜੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜੱਿਥਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ!
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ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਦੀ
ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ
ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ। 2 ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਉਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
3 ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ
ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ
ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 4 ਫੇਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਹੇ ਸੁੱਕੀ ਹੱਡੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ! 5 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਵੇਖ!ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਹੋ
ਜਾਓਗੀਆਂ। 6 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾੜਾਂ ਿਦਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ
ਚੜਹ੍ਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਮ ਨਾਲ ਢੱਕਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ
1 ਯਹੋਵਾਹ
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ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਵੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੀਆਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ! 7 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ,
ਹਰੇਕ ਹੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ। 8 ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ,
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾੜਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। 9 ਤਦ ਉਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਾਹ ਲਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ! ਤੂੰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਹੇ ਸਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਓ ਅਤੇ ਵੱਿਢਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। 10 ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਾਹ ਪੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ
ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸੀ। 11 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਖ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ
ਹਾਂ! 12 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ,
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਵੇਖ!ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 13 ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ! 14 ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗ।ੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਵਸਾਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ।
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ
15 ਫੇਰ

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਲਖ,
“ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ।” ਫੇਰ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਲਖ, “ਯੂਸੁਫ਼ ਲਈ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ।”
17 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ, ਤਾਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਲੱਕੜੀ
ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। 18 ਜਦ ਤੇਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਂਗਾ? 19 ਤਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਕੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਹੋਣਗੀਆਂ। 20 ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਿਜਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਿਲਖਦਾ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। 21 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬੋਲ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਹਨ, ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰ
ਪਾਿਸਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 22 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਈ ਨਾ ਦੋ ਕੌਮਾਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। 23 ਨਾ
ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ
ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਵਸੇਿਬਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੀ
16 ਹੇ
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ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। 24 ਮੇਰਾ ਦਾਸ
ਦਾਊਦ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ
ਹੀ ਆਜੜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 25 ਉਹ ਉਸ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸਦਾ ਤੱਕ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਸਦਾ ਲਈ ਵੱਸਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇ ਮ ਅਰਥਾਤ
ਸਦਾ ਦਾ ਨੇ ਮ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾ
ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ। 27 ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ।
28 ਮੇਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ,
ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਣਨਗੀਆਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!
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ਗੋਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ 2 ਹੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੋਗ ਿਜਹੜਾ ਮਾਗੋਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ਼,
ਮੇਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਤੂਬਲ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ। 3 ਤੂੰ ਆਖ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਵੇਖ, ਹੇ ਗੋਗ, ਰੋਸ਼, ਮੇਸ਼ੇਕ ਤੇ ਤੂਬਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ! 4 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜਬਾਿੜਆਂ ਿਵੱਚ
ਕੰਿਡਆਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ , ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ,
ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਿਜਹੜੀ ਬਰਛੀਆਂ ਤੇ
ਢਾਲਾਂ ਲਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਹ੍ੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਿਖੱਚ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਸ,
ਕੂਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਟ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਲ਼ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨਾਲ
ਹਨ, 6 ਗੋਮਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੁਰੇਡੇ ਪਾਿਸਆਂ ਦਾ
ਤੋਗਰਮਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਰਥਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। 7 ਤੂੰ ਿਤਆਰ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਿਜਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ। 8 ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਭੂਮੀ ਤੇ ਿਜਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈ ਗਈ
ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ
ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਸਣਗੇ।
9 ਤੂੰ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਅਨੇ ਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂੰ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। 10 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ
ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਜੁਗਤੀ ਸੋਚੇਂਗਾ।
11 ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਿਬਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਿਪੰਡਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਅਰਾਮ
ਤੇ ਬੇਿਫ਼ਕਰੀ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਿਬਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ
ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। 12 ਤਦ ਜੋ ਤੂੰ
ਲੁ ੱਟੇ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋਹ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਜੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਲਾਵੇਂ, ਿਜਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
13 ਸ਼ਬਾ, ਦਦਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਲੁ ੱਟਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਕੀ
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮਾਲ ਖੋਹ ਲਵੇਂ?
ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਲੁ ੱਟੇਂ, ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲ
ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ?। 14 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰ ਅਤੇ ਗੋਗ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ
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ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਵੱਸੇਗੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇਂਗਾ?
15 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰੇਿਡਓਂ ਆਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ
ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ। 16 ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂੰ ਲੁ ਕਾ
ਲਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ
ਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਹੇ ਗੋਗ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ।
ਗੋਗ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ
ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 18 ਉਸ
ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦੋਂ ਗੋਗ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੜਹ੍ੇਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਕਿਹਰ ਦੀ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ ਹਾਂ, ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ
ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਵੇਗਾ। 20 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ,
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਰੜ ਦੇ ਦਿਰੰਦ,ੇ ਸਾਰੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜਹੜੇ
ਭੂਮੀ ਤੇ ਿਘੱਸਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਡੇਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਢਲਾਨਾਂ
ਡੇਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਧ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏਗੀ। 21 ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਮੈਂ ਮਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਗਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਵੱਡੇਵੱਡੇ ਗੜੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਵਰਾਵਾਂਗਾ। 23 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ!
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ਗੋਗ ਦੀ ਹਾਰ
1 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਗੋਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਹੇ ਗੋਗ,
ਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਤੂਬਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ!
2 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਈ ਿਫਰਾਂਗਾ।
ਉਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ। 3 ਤੇਰੀ ਧਣੁੱਖ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਡੇਗੇ ਜਾਣਗੇ। 4 ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ
ਿਡੱਗ ਜਾਏਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਰੜ
ਦੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਲਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ। 5 ਤੂੰ ਖੁਲੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਿਲਆ ਹਾਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 6 ਮੈਂ ਮਾਗੋਗ
ਤੇ ਸਾਗਰੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਵੱਸਦੇ ਹਨ,
ਅੱਗ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ! 7 ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਆਂਗਾ।
ਕੌਮਾਂ ਜਾਣਨਗੀਆਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ
ਹਾਂ। 8 ਵੇਖ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਿਦਨ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ।
9 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਿਨੱਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ
ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਛੀਆਂ ਨੂੰ , ਧਣੁੱਖਾਂ
ਅਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੇ ਿਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲ
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ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। 10 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਖੇਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਕੜੀ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਢਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਫੂਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੁ ੱਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟਣਗੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। 29 ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਨਾ ਲੁ ਕਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ
ਵਹਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

ਗੋਗ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਗੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਿਦਆਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਰਾਹ ਲੰਘਿਦਆਂ
ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਜਹੜੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹ ਲੰਘਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੱਬਣਗੇ ਅਤੇ “ਗੋਗ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਵਾਦੀ” ਉਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਰੱਖਣਗੇ। 12 ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇ। 13 ਹਾਂ, ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਾ ਿਦਨ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ। 14 ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਲੰਘਣਗੇ ਭਈ ਉਹ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ
ਦੱਬਣ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੱਤਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਆਿਖਰ
ਿਵੱਚ ਲੱਭਣਗੇ। 15 ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੇਖ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੋਗ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਵਾਦੀ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾਉਣ। 16 ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਮੋਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਗੇ। 17 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਅਤੇ ਰੜ ਦੇ
ਹਰੇਕ ਦਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਆਲੇ ਦੁਆਿਲਓਂ ਮੇਰੀ
ਬਲੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਲੀ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ
ਖਾਓ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪੀਓ। 18 ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਓਗੇ, ਹਾਂ, ਦੁੰਿਬਆਂ, ਲੇਿਲਆਂ,
ਬੱਕਿਰਆਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੋਟੇ ਤੇ
ਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 19 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਟੀ ਐਨੀ
ਚਰਬੀ ਖਾਓਗੇ ਿਕ ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਐਨਾ ਲਹੂ ਪੀਓਗੇ ਿਕ ਮਸਤ
ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 20 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੰਗਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਅਤੇ ਯੋਿਧਆਂ ਨਾਲ ਰੱਜੋਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਨਾ
ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮੇਰੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਵੇਖਣਗੀਆਂ। 22 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ
ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾਂ! 23 ਕੌਮਾਂ ਜਾਣਨਗੀਆਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆਪਣੇ
ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਿਪਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਕੀ
ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁ ਕਾ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪਏ। 24 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ
ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁ ਕਾਇਆ। 25 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਣਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। 26 ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛਲ ਿਜਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਏ, ਚੁੱਕਣਗੇ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਵੱਸਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਡਰਾਵੇਗਾ। 27 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਮਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ। 28 ਤਦ
ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ! ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਮੈਂ
21

ਭਿਵੱਖਤ ਹੈਕਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪੱਚੀਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਦਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਚੌਦਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ,
ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ
ਿਗਆ। 2 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਉਤਾਿਰਆ। ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਅਕਾਰ ਸੀ।
3 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਰੂਪ
ਿਪੱਤਲ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਣ ਦੀ ਰੱਸੀ ਅਤੇ ਿਮਣਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨਾ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਈ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। 4 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ
ਵੇਖ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਂ ਉਸ
ਸਾਰੇ ਤੇ ਿਦਲ ਲਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਿਲਆਂਦਾ
ਿਗਆ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ
ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸ।
1 ਸਾਡੀ

ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ
ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਭਵਨ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਕੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਮਣਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਛੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਿਮਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ
ਇੱਕ ਕਾਨਾ। 6 ਤਦ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਦਲ ਨੂੰ ਿਮਿਣਆ ਜੋ
ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਚੌੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਦਲ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਸੀ। 7 ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਲੰਮੀ ਤੇ ਇੱਕ
ਕਾਨਾ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹੱਥ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ
ਸਰਦਲ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਸੀ। 8 ਉਹ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਘਰ ਵੱਲੋਂ
ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਿਮਣੀ। 9 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਅੱਠ ਹੱਥ
ਿਮਣੀ, ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਦੋ ਹੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਘਰ ਵੱਲ
ਸੀ। 10 ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਤੰਨ ਇੱਧਰ ਅਤੇ
ਿਤੰਨ ਉੱਧਰ ਸਨ, ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਿਮਣਤੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਿਜੰਨੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਪ ਸੀ। 11 ਉਹ ਨੇ ਫਾਟਕ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਸ ਹੱਥ ਤੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇਰਾਂ ਹੱਥ
ਿਮਣੀ। 12 ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਹੱਥ ਉੱਧਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਛੇ ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਤੇ ਛੇ ਹੱਥ ਉੱਧਰ ਸਨ।
13 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਛੱਤ
ਤੱਕ ਪੱਚੀ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਿਮਿਣਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ।
14 ਉਹ ਨੇ ਥੰਮਹ੍ ਸੱਠ ਹੱਥ ਿਮਣੇ ਅਤੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਫਾਟਕ ਦੇ ਚਾਰ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸਨ। 15 ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ
ਫਾਟਕ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਹ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਸੀ।
16 ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਝਰੋਖੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਝਰੋਖੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਨ।
5

ਬਾਹਰੀ ਵੇਹੜਾ
ਫੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ
ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਫਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਉਸ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਤੀਹ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਨ। 18 ਉਹ ਫਰਸ਼ ਅਥਵਾ
ਥੱਲੇ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
17
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ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ
ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ
ਸੌ ਹੱਥ ਿਮਣੀ।
ਉੱਤਰੀ ਫਾਟਕ
ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਉਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ
ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਿਮਣੀ। 21 ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਤੰਨ ਇਸ
ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਤੇ ਡਾਟਾਂ ਪਿਹਲੇ
ਫਾਟਕ ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਅਤੇ
ਚੌੜਾਈ ਪੱਚੀ ਹੱਥ ਸੀ। 22 ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ, ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਅਤੇ
ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਤ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। 23 ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਦਾ ਫਾਟਕ ਉਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ
ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਸੌ ਹੱਥ ਿਮਿਣਆ।
20 ਫੇਰ

ਦੱਖਣੀ ਫਾਟਕ

24 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਲੈ

ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਦੱਖਣ
ਵੱਲ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾਪਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਿਣਆ। 25 ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਖੜਕੀਆਂ
ਸਨ। ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪੱਚੀ ਹੱਥ ਸੀ। 26 ਉਹ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਨ ਲਈ ਸੱਤ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਸ ਪਾਸੇ। 27 ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਦਾ
ਫਾਟਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਵੱਲ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਸੌ ਹੱਥ
ਿਮਿਣਆ।
ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਹੜਾ: ਦੱਖਣੀ ਫਾਟਕ
ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੇ ਦੱਖਣੀ
ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਿਮਿਣਆ। 29 ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਸਨ।
ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪੱਚੀ ਹੱਥ ਸੀ। 30 ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਚਾਰ
ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਪੱਚੀ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਸੀ। 31 ਉਹ ਦੀ
ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਨ ਲਈ ਅੱਠ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ।
28

ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਹੜਾ: ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ
ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। 33 ਉਹ
ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ, ਥੰਮਾਂ ਅਤੇ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਿਚਆਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪੱਚੀ
ਹੱਥ ਸੀ। 34 ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਥੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਠ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ।
32 ਉਹ

ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਹੜਾ: ਉੱਤਰੀ ਫਾਟਕ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ
ਮੇਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। 36 ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ,
ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਖੜਕੀਆਂ
ਸਨ, ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪੱਚੀ ਹੱਥ ਸੀ। 37 ਉਹ
ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਵੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ
ਉੱਧਰ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਨ ਲਈ ਅੱਠ
ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ।
35

ਉੱਤਰੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸਿਥਤ ਕੋਠੜੀਆਂ
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38 ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ
ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। 39 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਦੋ ਮੇਜ਼ਾਂ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ,
ਪਾਪ ਬਲੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। 40 ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਉੱਤਰੀ
ਫਾਟਕ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਦੋ ਮੇਜ਼ਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਦੋ ਮੇਜ਼ਾਂ ਸਨ। 41 ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਚਾਰ ਮੇਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ
ਚਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਠ ਮੇਜ਼ਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਨ। 42 ਹੋਮ
ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੇਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਡੇਢ ਹੱਥ ਲੰਮੀਆਂ, ਡੇਢ ਹੱਥ ਚੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ,
ਿਜਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਬਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਿਥਆਰ
ਰੱਖੇ ਸਨ। 43 ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਲੰਮੇ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਬਲੀ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੀ। 44 ਅੰਦਰਲੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰਲੇ
ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਸੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ
ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ
ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸੀ। 45 ਉਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 46 ਉਹ
ਕੋਠੜੀ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਦੋਕ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ
ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਹੜਾ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦਾ ਭਵਨ
ਉਹ ਨੇ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਸੌ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਤੇ ਸੌ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਵਰਗਾਕਾਰ
ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। 48 ਫੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਭਵਨ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਿਮਿਣਆ,
ਪੰਜ ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੱਥ ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਉਸ ਪਾਸੇ। 49 ਿਡਉੜਹ੍ੀ
ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਬਾਰਾਂ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ
ਡੰਡੇ ਕੋਲ ਿਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲ
ਪਾਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ।
47
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ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ
ਿਮਿਣਆ, ਛੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਛੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸੀ। 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਸ
ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪੰਜ ਹੱਥ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਪੰਜ
ਹੱਥ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚਾਲੀ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ
ਵੀਹ ਹੱਥ ਿਮਣੀ। 3 ਤਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹਰੇਕ
ਥੰਮਹ੍ ਨੂੰ , ਦੋ ਹੱਥ, ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ , ਛੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸੱਤ ਹੱਥ ਸੀ। 4 ਉਸ ਨੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਨੂੰ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹੱਥ ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਇਹੀ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਹੈਕਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ
ਉਹ ਨੇ ਭਵਨ ਦੀ ਕੰਧ ਛੇ ਹੱਥ ਿਮਣੀ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਰੇਕ
ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਭਵਨ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਚਾਰ ਹੱਥ ਸੀ। 6 ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ
ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਤੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠੜੀ,
ਪਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਤੀਹ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਜੋ ਭਵਨ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,
ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਭਵਨ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਿਮਲੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸਨ। 7 ਉਹ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਭਵਨ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਵਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਿਜੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ
ਿਵਚਕਾਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਸੀ। 8 ਮੈਂ ਭਵਨ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਵੇਿਖਆ। ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਛੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਦੇ
ਪੂਰੇ ਕਾਨੇ ਿਜੰਨੀ ਸੀ। 9 ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਦੀ
ਚੌੜਾਈ ਪੰਜ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਉਹ ਭਵਨ ਦੇ ਪਾਸੇ
5
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ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ। 10 ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਭਵਨ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵੀਹ ਹੱਥ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਸੀ। 11 ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਤਰ ਵੱਲ
ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਚਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਹੱਥ ਸੀ।
ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦਾ ਭਵਨ
ਮਕਾਨ ਿਜਹੜਾ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸੀ,
ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸੱਤਰ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ
ਪੰਜ ਹੱਥ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਨੱਬੇ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਸੀ।
12 ਉਹ

ਹੈਕਲ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਪ
ਭਵਨ ਨੂੰ ਸੌ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ
ਥਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸੌ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਸੀ। 14 ਭਵਨ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸੌ
ਹੱਥ ਸੀ। 15 ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਇਸ ਪਾਿਸਓਂ ਅਤੇ ਉਸ
ਪਾਿਸਓਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੇਹੜੇ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਉਸ
ਨੇ ਸੌ ਹੱਥ ਿਮਿਣਆ।
13 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ

ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ
ਸਰਦਲਾਂ, ਝਰੋਿਖਆਂ ਅਤੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦੇ ਬਰਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਿਤੰਨ ਮੰਜ਼ਲੇ ਅਤੇ ਸਰਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਧਰਤੀ
ਤੋਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਵੀ
ਮੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 17 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ
ਭਵਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਤੱਕ ਅੰਦਰਬਾਹਰ ਸਭ ਠੀਕ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। 18 ਕਰੂਬੀਆਂ ਅਤੇ
ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਜ਼ੂਰ ਦੋ
ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਰੂਬੀ ਦੇ ਦੋ ਿਚਹਰੇ ਬਣੇ
ਹੋਏ ਸਨ। 19 ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁਆਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਿਚਹਰਾ ਵੀ ਖਜ਼ੂਰ ਵੱਲ
ਸੀ, ਭਵਨ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 20 ਧਰਤੀ
ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਕਰੂਬੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰ
ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
16

ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵੇਦੀ
ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਚਾਰ ਨੁੱਕਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸੀ। 22 ਜਗਵੇਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ
ਸੀ, ਉਹ ਦੀ ਉਚਾਈ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦੋ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਨੇ, ਉਹ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਹੈ।
21 ਹੈਕਲ

ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਹੈਕਲ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ।
24 ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਤਾਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਦੋ ਤਾਕ
ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋ ਦੂਜੇ ਲਈ। 25 ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਤ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ
ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੰਧ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਬਾਹਰ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
26 ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖੀ ਿਵੱਚ ਝਰੋਖੇ ਤੇ
ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਅਤੇ
ਫੱਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹੋ ਸ਼ਕਲ ਸੀ।
23
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ਹੈਕਲ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸਿਥਤ ਦੋ ਕੋਠੜੀਆਂ
1 ਿਫਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸੀ, ਲੈ ਆਇਆ। 2 ਸੌ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਥਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ
*
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ਸੀ। 3 ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਵੀਹ ਹੱਥ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਹਰਲੇ
ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਛੱਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। 4 ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਦਸ ਹੱਥ
ਚੌੜਾ ਰਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸਨ। 5 ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਿਡਆਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ
ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਿਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਥਾਂ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਸੀ। 6 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਿਤੰਨ ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਥੰਮਾਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ
ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਤੰਗ ਸਨ। 7 ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਦੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ
ਵੱਲ ਦੀ, ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਲੰਮੀ
ਸੀ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਹ
ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌ ਹੱਥ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੀ। 9 ਉਹਨਾਂ
ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ
ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 10 ਪੂਰਬੀ ਵੇਹੜੇ ਦੀ ਚੌੜੀ ਕੰਧ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਨ। 11 ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਿਜਹਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲਾਂਘੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ। 12 ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਾਹ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਿਸੱਧੀ ਕੰਧ ਦੇ
ਰਾਹ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੱਲ ਿਜੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜਦੇ ਸਨ। 13 ਤਦ ਉਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਹਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਕੋਠੜੀਆਂ* ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਜਾਜਕ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਗੇ। ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਦੇ ਦੀ
ਭੇਂਟ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਸਥਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 14 ਜਦੋਂ ਜਾਜਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਹ ਦੇਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣ।
ਹੈਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਪ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਿਮਣ ਚੁੱਿਕਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ
ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਿਮਿਣਆ। 16 ਉਸ ਨੇ ਿਮਣਤੀ ਦੇ ਕਾਨੇ ਨਾਲ
ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਾਨੇ ਿਮਣੇ। 17 ਉਸ ਨੇ ਿਮਣਤੀ ਦੇ ਕਾਨੇ
ਨਾਲ ਉਤਰ ਵੱਲ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਾਨੇ ਿਮਣੇ। 18 ਉਸ ਨੇ ਿਮਣਤੀ ਦੇ
ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵੀ ਪੰਜ ਸੌ ਕਾਨੇ ਿਮਣੇ। 19 ਉਸ ਨੇ ਪੱਛਮ
ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਿਮਣਤੀ ਦੇ ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸੌ ਕਾਨੇ ਿਮਣੇ। 20 ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਿਮਿਣਆ। ਉਹ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਪੰਜ ਸੌ
ਕਾਨੇ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਾਨੇ ਚੌੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਸਧਾਰਨ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ।
15 ਸੋ
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ਭਵਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
1 ਫੇਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ
ਫਾਟਕ ਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ। 2 ਵੇਖੋ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਉਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ
ਚਮਕ ਉੱਠੀ। 3 ਇਹ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ
ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ
ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖੇ
ਸਨ, ਤਦ ਮੈਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਉਸ
ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਹੈ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ
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ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਿਜਹੜਾ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। 7 ਉਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਸਦਾ ਲਈ ਵੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਿਚਆਈਆਂ
ਿਵੱਚ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਲ ਮੇਰੀ
ਸਰਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਮੇਰੀ ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਨਾਲ
ਲਗਵੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ
ਆਪਣੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ। 9 ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੱਕ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਾਂਗਾ। 10 ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਵਨ ਿਵਖਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਿਮਣਨ। 11 ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ, ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ
ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਇਹ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਉਹ ਦਾ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ
ਰਾਹ, ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਖ,
ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। 12 ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ! ਵੇਖ! ਇਹੀ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ।
ਵੇਦੀ ਦੀ ਬਣਾਵਟ
ਹੱਥ ਦੇ ਮਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਇਹ ਿਮਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਹੱਥ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਹੈ। ਤਿਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਕ ਿਗੱਠ ਚੌੜਾ
ਫੱਟਾ, ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਹੀ ਹੈ। 14 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਇਸ
ਤਿਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਦੋ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਿਨੱਕੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਚਾਰ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ
ਇੱਕ ਹੱਥ 15 ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਚਾਰ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਿਸੰਗ ਹੋਣਗੇ। 16 ਜਗਵੇਦੀ
ਬਾਰਾਂ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹੱਥ ਚੌੜੀ, ਅਥਵਾ, ਵਰਗਾਕਾਰ
ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਕੁਰਸੀ ਚੌਦਾਂ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਚੌਦਾਂ ਚੌੜੀ ਵਰਗਾਕਾਰ
ਅਤੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਢਾ ਅੱਧਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿਹ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਗਵੇਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਿਬਧੀਆਂ ਉਸ ਿਦਨ ਚਾਲੂ
ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਲਹੂ ਿਛੜਕਣ। 19 ਤੂੰ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ
ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਸਾਦੋਕ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਵੱਛਾ ਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ। 20 ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਿਸੰਗਾਂ ਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਿਨਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ
ਲਾਉਣਾ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ
ਕਰੇਂ। 21 ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਵੱਛਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਨ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਤੂੰ ਦੂਜੇ
ਿਦਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਈਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਵੱਛੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ
ਸੀ। 23 ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਵੱਛਾ
ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ਰਿਹਤ ਮੇਂਢਾ ਚੜਹ੍ਾਵੀਂ। 24 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਲਆਵੀਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੂ ਣ ਿਛੜਕਣ
18 ਤਦ ਉਸ ਨੇ
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ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਉਣ। 25 ਤੂੰ
ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹਰ ਿਦਨ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ
ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ਰਿਹਤ ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਜੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ
ਮੇਂਢਾ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀਂ। 26 ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ
ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੱਠ ਕਰਨਗੇ। 27 ਜਦੋਂ
ਇਹ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਅਤੇ
ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਨ
ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

44
ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ ਮੋੜ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਬੰਦ ਸੀ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਖੋਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਵੜੇਗਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। 3 ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਫਾਟਕ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਸੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਤਦ

ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿਨਯਮ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਡੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਿਗਆ। 5 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਲਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ
ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ
ਿਧਆਨ ਲਾ। 6 ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ
ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝੀਂ। 7 ਸੋ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਲਹੂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੇਸੁੰਨਤੇ
ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਓਪਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ
ਤੋਿੜਆ। 8 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਓਪਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਖ਼ਾ ਥਾਪ
ਿਦੱਤਾ। 9 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਓਪਰੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਹੜੇ ਓਪਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਿਦਲ
ਦਾ ਬੇਸੁੰਨਤਾ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਬੇਸੁੰਨਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਵੜੇਗਾ।
4 ਫੇਰ

ਲੇਵੀ ਜਾਜਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਪਰ ਲੇਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ
ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ ਹਟੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। 11 ਤਾਂ
ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਭਵਨ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ
ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਬਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣਗੇ।
12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਠਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 13 ਉਹ ਮੇਰੇ
10
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ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣਗੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ ਬਣਨ, ਨਾ
ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਅੱਤ
ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ। 14 ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਭਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ
ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਖੇ ਥਾਪਾਂਗਾ।
ਜਾਜਕ
ਲੇਵੀ ਜਾਜਕ ਅਰਥਾਤ ਸਾਦੋਕ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ
ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ
ਖਲੋਤੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਲਹੂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ,
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 16 ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਵੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਭਈ
ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
17 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾਂ
ਿਚਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਅਤੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ
ਊਨੀ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਿਹਨਣਗੇ। 18 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਾਨੀ
ਅਮਾਮੇ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੇ ਕਤਾਨੀ ਪਜਾਮੇ ਪਿਹਨਣਗੇ। ਿਜਹੜੀ ਵਸਤੂ
ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੇ ਨਾ ਬੰਨਣ। 19 ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ
ਵੇਹੜੇ ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ ਆਉਣ,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਕਰਨ। 20 ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਸਰ
ਮੁਨਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਵਾਲ਼ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ
ਵਾਲ਼ ਕਤਰਾਉਣਗੇ। 21 ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ
ਕੋਈ ਜਾਜਕ ਮੈ ਨਾ ਪੀਵੇ। 22 ਉਹ ਿਵਧਵਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੜ ਔਰਤ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ
ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਸ ਿਵਧਵਾ ਨਾਲ ਜੋ ਿਕਸੇ ਜਾਜਕ ਦੀ
ਿਵਧਵਾ ਹੋਵੇ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ। 23 ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਅਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਉਣਗੇ। 24 ਉਹ ਝਗਿੜਆਂ ਦੇ
ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਲੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਆਂ
ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਸਾਰੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਬਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨਗੇ। 25 ਉਹ ਿਕਸੇ ਮੁਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਿਪਤਾ, ਮਾਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਭਰਾ
ਜਾਂ ਭੈਣ ਿਜਹ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨ। 26 ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਹੋਰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਿਗਣਨਗੇ। 27 ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਪਾਪ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਵੇਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 28 ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਿਮਰਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਮਲਖ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਹਾਂ। 29 ਉਹ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ
ਭੇਟ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਿਜਹੜੀ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਰਪਣ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 30 ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਫਲਾਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਜਾਜਕ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਿਹਲੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਬਰਕਤ ਹੋਵ।ੇ 31 ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਦਾ ਫਾਿੜਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪੰਛੀ, ਕੀ ਪਸ਼ੂ, ਜਾਜਕ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ
ਖਾਣ।
15 ਪਰ

45

ਦੇਸ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਾਗ
1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡੋ, ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਭਾਗ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ।
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ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਨੇ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜਾ ਿਜਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ
ਚੌੜਾਈ ਪੰਜ ਸੌ, ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੌਰਸ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ
ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਤੂੰ ਇਸ ਿਮਣਤੀ ਦੀ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌੜਾਈ ਿਮਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਹੋਵੇਂਗਾ ਜੋ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 4 ਦੇਸ ਦਾ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
5 ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੰ ਮਾ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌੜਾ ਲੇ ਵੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਜਹੜੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। 6 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਭਾਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ
ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੰਮਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ੍ਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਦੋਵੇਂ
ਪਾਸੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਛਮੀ ਕੋਨਾ ਪੱਛਮ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕੋਨਾ ਪੂਰਬ ਦੀ
ਵੱਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਿਵੱਚ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੋਂ
ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ।
8 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਵੰਡਣਗੇ।
7

ਪਰ੍ਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਿਨਯਮ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ
ਕਰੋ। ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 10 ਤੁਸੀਂ
ਧਰਮ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਏਫਾਹ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਥ ਰੱਿਖਆ
ਕਰੋ। 11 ਏਫਾਹ ਅਤੇ ਬਥ ਦੇ ਤੋਲ ਇੱਕੋ ਿਜੰਨੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਥ ਿਵੱਚ
ਹੋਮਰ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਏਫਾਹ ਵੀ ਹੋਮਰ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਤੋਲ ਹੋਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। 12 ਸ਼ਕਲ ਵੀਹ ਗੇਰਾਹ
ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੀਹ ਸ਼ਕਲ, ਪੱਚੀ ਸ਼ਕਲ, ਪੰਦਰਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਮਾਨਹ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਭੇਟਾਂ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜਹ੍ਾਓਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਮਰ ਿਵੱਚੋਂ ਏਫਾਹ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੇ ਹੋਮਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਏਫਾਹ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ ਦੇਣਾ। 14 ਤੇਲ ਅਰਥਾਤ ਤੇਲ ਦੇ ਬਥ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਿਬਧੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਦਸ ਬਥ ਦਾ ਹੋਮਰ ਹੈ,
ਇੱਕ ਬਥ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ ਦੇਣਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੋਮਰ ਿਵੱਚ ਦਸ ਬਥ
ਹਨ। 15 ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਹਰੀ ਭਰੀ
ਜੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁੰਬਾ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ
ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 16 ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਇਹੀ ਭੇਟਾਂ ਦੇਣਗੇ। 17 ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਮ ਦੀ
ਬਲੀ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ, ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਬਾਂ ਿਵੱਚ, ਸਬਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਉੱਤੇ
ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਾਪ ਬਲੀ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ
ਭੇਟ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ।
9 ਪਰ੍ਭੂ

ਪਰਬ
ਕੂਚ 12:1-20; ਲੇਵੀਆਂ 23:33-43
18 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ
ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਵੱਛਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। 19 ਜਾਜਕ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੇ ਵੱਛੇ ਦਾ ਲਹੂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ
ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਿਨਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ
ਤੇ ਲਾਵੇਗਾ। 20 ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੱਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ
ਭੁੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ
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ਕਰੇਂਗਾ, ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੋਗੇ। 21 ਤੁਸੀਂ
ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਧਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣਾ,
ਿਜਹੜਾ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ
ਜਾਵੇਗੀ। 22 ਉਸੇ ਿਦਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰੱਖੇਗਾ।
23 ਪਰਬ ਦੇ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹਰ ਿਦਨ ਅਥਵਾ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਮੇਂਢੇ ਿਲਆਵੇਗਾ,
ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਿਦਨ
ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ। 24 ਉਹ ਹਰੇਕ ਵੱਛੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਏਫਾਹ ਭਰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੇਂਢੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਫਾਹ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਤੀ ਏਫ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੀਨ ਤੇਲ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। 25 ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਪੰਦਰਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਬ ਦੇ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਤਆਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਪ ਬਲੀ, ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ,
ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।

46
ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਪਰਬ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਦਾ ਫਾਟਕ
ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਛੇ ਿਦਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ,
ਪਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਖੋਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ
ਖੋਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਦੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ
ਰਹੇਗਾ। ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਫਾਟਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਦੇਸ
ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਬਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਕਰਨਗੇ। 4 ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ
ਿਜਹੜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੜਹ੍ਾਵੇਗਾ ਇਹ
ਹੈ, - ਛੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਮੇਂਢਾ। 5 ਮੈਦੇ ਦੀ
ਭੇਟ ਮੇਂਢੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਫ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲੇਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ
ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਫਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀਨ ਤੇਲ।
6 ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਦੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਵੱਛਾ, ਛੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਭੇਡ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਮੇਂਢਾ ਹੋਣਗੇ। 7 ਉਹ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਿਤਆਰ
ਕਰੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਵੱਛੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਫਾਹ ਅਤੇ ਮੇਂਢੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਏਫਾਹ ਅਤੇ ਲੇਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਏਫਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀਨ ਤੇਲ। 8 ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅੰਦਰ
ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਾਟਕ ਦੀ ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇਗਾ। 9 ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਿਜਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਫਾਟਕ
ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਸ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ
ਿਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।
10 ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਮਲ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ
ਜਾਣਗੇ। 11 ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਏਫਾਹ ਅਤੇ ਮੇਂਢੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਫਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੇਿਲਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਏਫਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਹੀਨ ਤੇਲ। 12 ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਿਤਆਰ ਕਰੇ ਅਥਵਾ
ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਿਲਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਟਕ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹ
ਦੇ ਲਈ ਖੋਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਪਰ੍ਭੂ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ
*
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13 ਤੂੰ ਹਰ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼
ਰਿਹਤ ਲੇਲਾ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ
ਚੜਹ੍ਾਵੇਂਗਾ। 14 ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵੇਂਗਾ,
ਅਰਥਾਤ ਏਫਾਹ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਤੇਲ ਦੇ ਹੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਭਾਗ। ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਇਸ
ਤਰਾਂ ਉਹ ਲੇਲਾ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਸਦਾ ਦੀ ਹੋਮ
ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਉਣਗੇ।

ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਭਾਗ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਜੇਕਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਗ਼ਾਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ
ਿਮਰਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਿਮਰਾਸ ਹੈ। 17 ਪਰ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂ ਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੁਗ਼ਾਤ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਲ* ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਿਮਰਾਸ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। 18 ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਮਰਾਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ
ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
16 ਪਰ੍ਭੂ

ਹੈਕਲ ਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਜੋ ਫਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਸੀ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ
ਵੱਲ ਸੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀ।
20 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ
ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ
ਪਕਾਉਣਗੇ, ਿਕਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ। 21 ਫੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਵੇਖ,ੋ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੂੰਜੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਹੜਾ ਸੀ। 22 ਵੇਹੜੇ ਦੇ
ਚਾਰਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ-ਚਾਲੀ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਹੱਥ
ਚੌੜੇ ਵੇਹੜੇ ਨਾਲ ਲਗਵੇਂ ਸਨ, ਇਹ ਚਾਰ ਕੋਿਨਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਨਾਪ ਦੇ ਸਨ। 23 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਕੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਕੰਧ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਬਾਲਣ ਦੇ ਥਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
24 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਉਬਾਲਣ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ
ਭਵਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉਬਾਲਣਗੇ।
19 ਫੇਰ

47
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਤਾ
ਫੇਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਰਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਗ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਵਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਵਨ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਵਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
2 ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਫਾਟਕ ਤੇ
ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ਅਰਥਾਤ ਚੜਹ੍ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ
ਸੱਜੇ ਪਾਿਸਓਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। 3 ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਜਹ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਫੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਥ ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਗੱਿਟਆਂ ਤੱਕ ਸੀ। 4 ਫੇਰ ਉਸ
ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਥ ਹੋਰ ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਗੋਿਡਆਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਿਮਿਣਆ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਕ ਤੱਕ ਸੀ। 5 ਫੇਰ
ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਾਲਾ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਚੜਹ੍ ਕੇ
1
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ਤੈਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ, ਿਜਹ ਨੂੰ
ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। 6 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਿਖਆ? ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੋੜ ਿਲਆਂਦਾ। 7 ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ
ਵੇਖ,ੋ ਨਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਸਨ। 8 ਤਦ
ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਵਗਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਾਬਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਵਗ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ
ਦੇਣਗੇ। 9 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹਰੇਕ ਜਲ
ਜੰਤੂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ
ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ
ਹੋ ਿਗਆ। ਸੋ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜੀਵਨ ਬਖ਼ਸ਼ਣਗੇ।
10 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮਾਛੀ ਉਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋ ਤੇ ਰਿਹਣਗੇ।
ਏਨ-ਗਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਨ-ਅਗਲਇਮ ਤੱਕ ਜਾਲ਼ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਘਾਟ
ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। 11 ਪਰ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਚੱਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗਹ੍ਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ
ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੂ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।
12 ਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਉਹ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਿਢਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਮੇਵੇ ਵਾਲੇ
ਰੁੱਖ ਉੱਗਣਗੇ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ
ਮੇਵੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਮੇਵੇ ਲੱਗਣਗੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪੱਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ।
ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੱਦ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੀ
ਿਮਰਾਸ ਹੋਵੇ। ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਗਣਾ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ।
14 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਿਜੰਨਾਂ ਦੇਸ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚ ਲਵੋਗੇ, ਿਜਸ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਮਰਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਦੇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, - ਉਤਰ
ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਥਲੋਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਦਾਦ ਦੇ ਲਾਂਘੇ
ਤੱਕ, 16 ਹਮਾਥ, ਬੇਰੋਥਾਹ, ਿਸਬਰਈਮ ਜੋ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ
ਹਮਾਥ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸੇਰ-ਹੱਤੀਕੋਨ ਜੋ ਹੌਰਾਨ ਦੀ
ਹੱਦ ਤੇ ਹੈ। 17 ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹੱਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਹਸਰ-ਏਨਨ
ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਉਤਰ ਵੱਲ ਉੱਤਰੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹਮਾਥ ਦੀ
ਹੱਦ। ਉੱਤਰੀ ਿਦਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ। 18 ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਹੌਰਾਨ ਤੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ
ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਤੋਂ ਯਰਦਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਤਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਸਾਗਰ
ਤੱਕ ਿਮਣਨਾ। ਇਹੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਹੈ। 19 ਦੱਖਣੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੱਖਣੀ
ਹੱਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਤਾਮਾਰ ਤੋਂ ਮਰੀਬੋਥ-ਕਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਿਦਸ਼ਾ ਇਹੀ
ਹੈ। 20 ਪੱਛਮੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਹਮਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ। ਇਹੀ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਹੈ। 21 ਸੋ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ
ਲੈਣਾ। 22 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਓਪਿਰਆਂ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ
ਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜੰਮੇਗੀ, ਦੇਸ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਵੋਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਮਰਾਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
23 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਗੋਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਰਾਸ ਿਦਓਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
13

48
ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ
ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ - ਐਨ ਉੱਤਰ ਿਵੱਚ ਹਥਲੋਨ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਮਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ, ਹਸਰ-ਏਨਾਨ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ
1 ਗੋਤਾਂ

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 48:22

ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਹੱਦ ਤੇ ਹਮਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ
ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ। 2 ਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰਬੀ
ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ। 3 ਆਸ਼ੇਰ ਦੀ
ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ। 4 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ
ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ। 5 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ
ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ। 6 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰਬੀ
ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ। 7 ਰਊਬੇਨ
ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ।
ਦੇਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ
ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ
ਤੱਕ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ
ਲੰਬਾਈ ਰਿਹੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ
ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਭੇਟਾਂ
ਦਾ ਭਾਗ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡੋਗੇ, ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੰਮਾ
ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਭਾਗ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤਰ ਵੱਲ ਉਹ
ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਪੱਛਮ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੱਲ
ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੱਖਣ ਦੀ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਇਹ ਉਹਨਾਂ
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਸਾਦੋਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਬੇਮੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਿਜਹਾ ਿਕ ਲੇਵੀ
ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ। 12 ਦੇਸ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੇਵੀ ਦੇ ਭਾਗ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਲ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਹੜੀ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
13 ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇ ਵੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ,
ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌੜਾ। ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੰਬਾਈ
ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਨਾ ਵੇਚਣ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ
ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।
15 ਉਹ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਉਸ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਉਹ ਦੀ ਿਮਣਤੀ
ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ - ਉਤਰ ਵੱਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਾਰ
ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ, ਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ
ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਹੱਥ। 17 ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੋ
ਸੌ ਪੰਜਾਹ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਅਤੇ
ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ। 18 ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹੰਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹਾਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
19 ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। 20 ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੱਚੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਦੇ
ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਰਗਾਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਛੱਡੋਗੇ। 21 ਰਿਹੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੱਚੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ,
ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭਵਨ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਲੇਵੀ ਦੀ
ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ
ਿਮਰਾਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ
ਹੱਦ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
8 ਯਹੂਦਾਹ

ਹੋਰ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗ
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23 ਬਾਕੀ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ
ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਸ਼ਮਓਨ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। 25 ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ
ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ
ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ
ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਜ਼ਬੂਲੁਨ
ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਾਦ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਗਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਦੱਖਣ
ਵੱਲ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਬੋਥ-ਕਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। 29 ਇਹ ਉਹ
ਦੇਸ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਮਰਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੰਡੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਇਹ ਹਨ - ਉਤਰ ਵੱਲ
ਿਮਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ 31 ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਇਸਰਾਏਲ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਤੰਨ ਫਾਟਕ ਉੱਤਰ
ਵੱਲ - ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਰਊਬੇਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ, ਇੱਕ
ਫਾਟਕ ਲੇਵੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 32 ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ
ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਫਾਟਕ - ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਟਕ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਦਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 33 ਦੱਖਣ ਵੱਲ
ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਫਾਟਕ - ਇੱਕ ਫਾਟਕ
ਿਸ਼ਮਓਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਟਕ
ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 34 ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ
ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਫਾਟਕ - ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਗਾਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਟਕ
ਆਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 35 ਉਹ ਦਾ ਘੇਰਾ
ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ* ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ “ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਾਮਾ† ਹੈ।”
30

*

48:35 6 ਮੀਲ

†

48:35 ਉੱਥੇ
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ਦਾਨੀਏਲ
ਲੇਖਕ
ਆਪਣੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇਸਰਾਏਲ
ਤੋਂ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਉਪਜ ਹੈ। “ਦਾਨੀਏਲ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂਈ
ਹੈ”। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ
ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ 9:2; 10:2। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਬਾਬਲ
ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਹੂਦੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ, ਿਜੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਪਰ੍ਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ ਅਤੇ
ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਭ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਨਖਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 605-530 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਠਕ।
ਉਦੇਸ਼
ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਬੀ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਅਗੰਮ ਵਾਕਾਂ
ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। ਪਰਤਾਵਾ
ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਿਰਕ ਕਰਤੱਵਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰ੍ਭੂਤਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਦਾਨੀਏਲ ਦੁਆਰਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
— 1:1-2:49
2. ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ
ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ — 3:1-30
3. ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ — 4:1-37
4. ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਉਂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ
ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ — 5:1-31
5. ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਦਾਨੀਏਲ — 6:1-28
6. ਚਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ — 7:1-28
7. ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਿਸੰਗ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ — 8:1-27
8. ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ — 9:1-27
9. ਆਖਰੀ ਮਹਾਂ ਯੁੱਧ ਿਵਖੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ — 10:112:13
ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰ
1:1-6:28
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਜਵਾਨ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ। 2 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸ਼ਨਾਰ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
1
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ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 3 ਰਾਜੇ
ਨੇ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਸਪਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। 4 ਉਹ ਨੌ ਜਵਾਨ ਬੇਦੋਸ਼, ਰੂਪਵੰਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ
ਿਵੱਚ ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਿਗਆਨਵਾਨ ਤੇ ਿਵਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ।
ਅਸਪਨਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਿਵੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਿਸਖਾਏ। 5 ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਿਵੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਕ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਖ਼ੀਰ
ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 6 ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਯਾਹ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ
ਸਨ। 7 ਖੁਸਿਰਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਅਰਥਾਤ
ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ, ਹਨਨਯਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਨੂੰ
ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਨੂੰ ਅਬੇਦਨਗੋ ਆਿਖਆ। 8 ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ। 9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਪਰ੍ੇਮ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਦਾਨੀਏਲ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। 10 ਖੁਸਿਰਆਂ
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਰਾਜਾ ਤੋਂ
ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ-ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਅਤੇ
ਮਾੜਾ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ
ਪਾਓ? 11 ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ , ਿਜਹ ਨੂੰ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਯਾਹ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਿਖਆ। 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਦਸ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਗ
ਪਤ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 13 ਤਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਿਜਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ
ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ, ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨਾਲ
ਜੋ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੇਂ ਕਰੀਂ। 14 ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਦਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਖਆ। 15 ਦਸ ਿਦਨਾਂ ਦੇ
ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੁਆਦਲਾ
ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਮੋਟੇ
ਿਦੱਸਦੇ ਸਨ। 16 ਤਦ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਾਬ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਠਿਹਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਪਤ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। 17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਿਵੱਿਦਆ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਿਨਪੁੰਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਿਵੱਚ
ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। 18 ਜਦ ਉਹ
ਿਦਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਦ ਖੁਸਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਲਆਇਆ। 19 ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਯਾਹ,
ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦਰਬਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
20 ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਉਸ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਦਸ ਗੁਣਾ ਿਨਪੁੰਨ ਸਨ। 21 ਦਾਨੀਏਲ ਕੋਰਸ਼ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਿਰਹਾ।
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1 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ
ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖ,ੇ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 2 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਾਦੂਗਰਾਂ,
ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ
ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੇਸ਼
ਹੋਏ। 3 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਘਬਰਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਅੱਗੋਂ ਕਸਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਿਕ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ! ਆਪਣੇ
ਬੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗ।ੇ
5 ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ
ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਸੁਣਾਓ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ
ਬਣਨਗੇ! 6 ਪਰ ਜੇ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਦਾਤਾਂ, ਇਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਪਾਓਗੇ, ਸੋ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਅਰਥ ਮੈਂਨੂੰ ਦੱਸੋ। 7 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗ।ੇ 8 ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਗੱਲ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਨਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਿਵਗਾੜ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਓ ਿਕ ਸਮਾਂ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ
ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਤਦ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸ
ਸਕਦੇ ਹੋ! 10 ਕਸਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ,
ਨਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਜਾਦੂਗਰ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਸਦੀ ਕੋਲੋਂ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ
ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ! 11 ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨਖੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 12 ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਤ ਗਰਮ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਾਸ ਕਰੋ! 13 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ
ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੱਿਭਆ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨੀਏਲ ਉੱਤੇ ਅਰਥ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ
ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਰਯੋਕ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ, ਸੋਚ
ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ। 15 ਉਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਰਯੋਕ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ
ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਦ ਅਰਯੋਕ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਣਾਇਆ। 16 ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਿਦਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਰਥ
ਦੱਸਾਂਗਾ। 17 ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਨਨਯਾਹ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ
ਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, 18 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਭੇਤ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦਯਾ ਮੰਗਣ ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ ਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਣ। 19 ਪਰ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 20 ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ! 21 ਉਹੀ ਸਿਮਆਂ ਤੇ ਵੇਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਉਹੀ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
22 ਉਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਿਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਉਸੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 23 ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ
ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ, ਜੋ
14

ਦਾਨੀਏਲ 2:42

ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਿਗਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ
ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਇਉਂ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਮੈਨੂੰ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਚੱਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗਾ। 25 ਤਦ
ਅਰਯੋਕ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਿਗਆ
ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੇਗਾ। 26 ਰਾਜੇ ਨੇ
ਦਾਨੀਏਲ ਤੋਂ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ ਸੀ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਂ? 27 ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਉਹ ਭੇਤ ਜੋ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਿਗਆਨੀ ਨਾ ਜਾਦੂਗਰ ਨਾ ਮੰਤਰੀ
ਨਾ ਅਗੰਮ ਜਾਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, 28 ਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਭੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ ਇਹ ਹਨ। 29 ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ
ਪਏ ਹੋਏ ਿਖਆਲ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਾਰਨ
ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਇਸ ਭੇਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ
ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੀ
ਬੁੱਧ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੇ ਿਖਆਲ ਪਛਾਣੋ। 31 ਹੇ ਰਾਜਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੀ।
ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸੀ ਿਜਹ ਦੀ
ਚਮਕ ਅੱਤ ਉੱਤਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਰੂਪ ਿਭਆਨਕ ਸੀ। 32 ਉਸ
ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਿਸਰ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਬਾਂਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਾ ਿਢੱਡ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੱਟ ਿਪੱਤਲ ਦੇ, 33 ਉਹ
ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਸਨ।
34 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਿਬਨਾਂ ਹੱਥ
ਲਾਏ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ, ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਸਨ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 35 ਤਦ ਲੋਹਾ, ਿਮੱਟੀ, ਿਪੱਤਲ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਸਾਰੇ ਟੋਟੇਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਿਪੜ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲੈ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹੋ ਪੱਥਰ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ
ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਭਰ ਿਦੱਤਾ। 36 ਸੁਫ਼ਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜੇ
ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 37 ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋ ਿਜਹ ਨੂੰ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ, ਬਲ ਤੇ ਪਰਤਾਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
38 ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਿਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। 39 ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਥੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੀਜਾ ਰਾਜ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰੇਗਾ 40 ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਰਾਜ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਲੋਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਹਾਂ, ਿਜਵੇਂ ਲੋਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਚੂਰਚੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ। 41 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ
ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਘੁਿਮਆਰਾਂ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ
ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਪਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁਿਮਆਰ ਦੀ
ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਵੀ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। 42 ਿਜਵੇਂ
ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਿਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਨ
24 ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਅਰਯੋਕ ਕੋਲ ਿਗਆ ਿਜਸ ਨੂੰ
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ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਕੁਝ ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। 43 ਿਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਹਾ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਸ ਨਾਲ ਿਮਲਣਗੇ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਲੋਹਾ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ
ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
44 ਉਹਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਰਾਜ
ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰੇਗਾ
ਪਰ ਆਪ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। 45 ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਜੋ
ਉਹ ਪੱਥਰ ਿਬਨਾਂ ਹੱਥ* ਲਾਏ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਲੋਹੇ, ਿਪੱਤਲ, ਿਮੱਟੀ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕੀਤਾ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ
ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ
ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਹੈ।
ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਕੇ ਦਾਨੀਏਲ
ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਦੇਣ ਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ। 47 ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਯਕੀਨਨ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਭੇਤ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਖੋਲ
ਸਿਕਆ! 48 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ
ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਠਿਹਰਾਇਆ। 49 ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਵਹਾਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਿਰਹਾ।
46 ਤਦ
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ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਵਾਈ ਿਜਸ
ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਸੱਠ ਹੱਥ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਛੇ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੂਰਾ ਨਾਮਕ ਮੈਦਾਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। 2 ਤਦ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਿਦਆਂ,
ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ, ਿਨਆਂਕਾਰਾਂ, ਭੰਡਾਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ,
ਕਪਤਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਿਜਹੜੀ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 3 ਤਦ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੇ, ਦੀਵਾਨ, ਸਰਦਾਰ,
ਿਨਆਂਕਾਰ, ਭੰਡਾਰੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਹਾਕਮ ਉਸ ਮੂਰਤ ਦੀ ਚੱਠ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਨਬੂਕਦੱਨਸਰ ਨੇ ਖੜੀ
ਕੀਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜੀ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ। 4 ਤਦ ਇੱਕ ਢੰਡੋਰੀਏ ਨੇ ਉੱਚੀ ਹਾਕ ਦੇ
ਕੇ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਹੇ ਲੋਕੋ, ਹੇ ਕੌਮੋ, ਹੇ ਭਾਿਖਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ
ਭਈ 5 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੀ, ਬੰਸਰੀ, ਬੀਨਾਂ, ਸਾਰੰਗੀ, ਬਰਬਤ, ਬੀਨ ਤੇ
ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਦ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਕੋ! 6 ਜੋ ਕੋਈ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ
ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸਭਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੀ, ਬੰਸਰੀ, ਬੀਨਾਂ, ਸਾਰੰਗੀ, ਬਰਬਤ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ
ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਭਾਿਖਆਂ ਨੇ
ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜੀ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।
1 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ

ਦੋਸ਼
*

ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਿਗਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ

2:45 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ

ਦਾਨੀਏਲ 3:26

8 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਸਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। 9 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਸਦਾ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ! 10 ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਤੁਰੀ, ਬੰਸਰੀ,
ਬੀਨਾਂ, ਸਾਰੰਗੀ, ਬਰਬਤ, ਬੀਨ ਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ 11 ਅਤੇ ਜੋ
ਕੋਈ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਹੁਣ ਕਈ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ,
ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ , ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਸੋਨੇ
ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ।
13 ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ! ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। 14 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ, ਕੀ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ? 15 ਹੁਣ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ, ਬੰਸਰੀ, ਬੀਨਾਂ, ਸਾਰੰਗੀ,
ਬਰਬਤ, ਬੀਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ
ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ
ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਿਕਹੜਾ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੇ? 16 ਤਦ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ,
ਅਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
17 ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ
ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇ ਰਾਜਾ,
ਓਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ, 18 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅੱਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗ।ੇ

ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਣਾ
ੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਉੱਤੇ
ਬਦਲ ਿਗਆ। ਉਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਦਸਤੂਰ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ
ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਿਦਓ। 20 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚੋਂ ਤਕੜੇ
ਪਿਹਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ
ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। 21 ਤਦ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ, ਕੁੜਿਤਆਂ, ਪਗੜੀਆਂ, ਪਜਾਿਮਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਲੀਿੜਆਂ ਸਮੇਤ ਬੰਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ
ਗਏ। 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੱਠੀ ਦਾ ਤਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਅੱਤ ਵਧੀਕ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋ ਨੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ,
ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ। 23 ਇਹ ਿਤੰਨੇ
ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਅੱਗ
ਦੀ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। 24 ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ
ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਝੱਟ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਸੁੱਟਵਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹਾਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
25 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਭਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਮਨੁੱਖ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਖੁੱਲੇ ਿਫਰਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹਾ ਹੈ!
19 ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ

ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ
ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ
26 ਿਫਰ
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ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਿਦਓ, ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਐਧਰ ਆਓ!
ਤਦ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਏ।
27 ਸ਼ਿਹਜਾਿਦਆਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਡੱਠਾ ਿਕ ਅੱਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਿਲਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਝੁਲਸੇ,
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੱਿਗਆਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਿਪਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਅੱਗ ਦੇ ਜਲਣ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 28 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ
ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ
ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ। 29 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਭਾਿਖਆਂ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ,
ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆਖਣਗੀਆਂ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੂੜੇ
ਦੇ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਇਸ
ਪਰਕਾਰ ਬਚਾ ਸਕੇ! 30 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ
ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ।

4
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਫ਼ਨਾ
ਰਾਜਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਭਾਿਖਆਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੁਲ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲੇ!
2 ਮੈਂ ਇਹ ਭਲਾ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਚੰਿਭਆਂ ਨੂੰ
ਪਰਗਟ ਕਰਾਂ, ਿਜਹੜੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ
ਕੇ ਿਵਖਾਏ। 3 ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਨ! ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ
ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਰ੍ਭੂਤਾ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜੀ ਤੱਕ! 4 ਮੈਂ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। 5 ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਖ਼ਆਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਉਸ ਕਾਰਨ
ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਿਗਆ। 6 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਾ ਅਰਥ
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। 7 ਤਦ ਜਾਦੂਗਰ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕਸਦੀ ਤੇ ਅਗੰਮ-ਵਾਚਕ
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਦੱਿਸਆ। 8 ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਿਜਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ
ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਆਿਖਆ, 9 ਹੇ ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ,
ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਪਿਵੱਤਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਭੇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ
ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। 10 ਜੋ ਦਰਸ਼ਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਦੇਿਖਆ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਧਰਤੀ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ
ਰੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। 11 ਉਹ ਰੁੱਖ ਵਿਧਆ
ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਚੋਟੀ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ,
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਤੱਕ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 12 ਉਹ ਦੇ ਪੱਤੇ
ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾਂ ਲਈ
ਭੋਜਨ ਸੀ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਦੀ ਛਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਉਸ
ਤੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 13 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰ
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਇੱਕ ਰਾਖ਼ਾ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ
ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਉੱਤਿਰਆ 14 ਉਹ ਨੇ ਉੱਚੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਢਾਹ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਛਾਂਗ
ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਿਖਲਾਰ ਿਦਓ!
ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਦੇ ਹੇਠ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲੇ
ਜਾਣ। 15 ਪਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦਓ
1 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ

ਦਾਨੀਏਲ 4:32

ਸਗੋਂ ਲੋਹੇ ਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰੇ
ਘਾਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘਾਹ ਿਵੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵ।ੇ
16 ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹਾ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ
ਿਜਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ। 17 ਇਹ ਹੁਕਮ
ਰਾਿਖਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 18 ਮੈਂ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੇ ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ,
ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਿਵਦਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ
ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ!
ਦਾਨੀਏਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ
ਦਾਨੀਏਲ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇਰ
ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਖ਼ਆਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾ! ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ! 20 ਉਹ ਰੁੱਖ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਉਹ ਵਿਧਆ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਦੀ ਚੋਟੀ
ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਤੱਕ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ
ਸੀ। 21 ਿਜਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਲ ਬਹੁਤਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਹੇਠ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬਿਹੰਦੇ ਅਤੇ
ਿਜਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
22 ਹੇ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਵਧੇ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਵਧੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਤੱਕ ਫੈਿਲਆ ਹੈ। 23 ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ
ਇੱਕ ਰਾਖੇ ਨੂੰ , ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਢਾਹ ਿਦਓ, ਉਹ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ
ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਸਗੋਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਦੇ
ਹਰੇ ਘਾਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤਰ
ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਤ ਜੁੱਗ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੀਤਣ, ਉਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਖੇਤ
ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। 24 ਹੇ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਨੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਘਟੇ, ਇਹੋ ਹੈ 25 ਭਈ ਤੁਸੀਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੱਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਹ
ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ
ਨਾਲ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ, ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂਤਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ! 26 ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਛੱਡ ਿਦਓ, ਅਰਥ
ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਰਾਜ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਪਸੰਦ
ਹੋਵੇ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਾਲ ਿਦਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਿਚਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। 28 ਇਹ ਸੱਭੋ ਕੁਝ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਬੀਿਤਆ। 29 ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਟਿਹਲ ਿਰਹਾ ਸੀ 30 ਤਦ ਰਾਜੇ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਭਈ
ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ? 31 ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਿਕ ਹੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਰਾਜਾ,
ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਿਲਆ
ਿਗਆ ਹੈ। 32 ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਖੇਤ ਦੇ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਬਲਦਾਂ
19 ਤਦ
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ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣਗੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ
ਿਕ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ! 33 ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਿਗਆ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਨਾਲ
ਤਰ ਹੋਈ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਨੌਂ ਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨੌਂ ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਗਏ!
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਫਰ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦਾ ਜੋ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਡਆਈ ਤੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਿਜਹ ਦੀ ਪਰ੍ਭੂਤਾ
ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹ ਦਾ ਰਾਜ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਹੈ! 35 ਧਰਤੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ
ਫ਼ੌਜਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਖੇ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 36 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਫਰ
ਮੁੜ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਲਈ ਮੇਰਾ ਆਦਰ, ਮੇਰਾ ਦਬਕਾ
ਿਫਰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ, ਮੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਿਫਰ ਲੱਭ ਿਲਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ
ਪਰਤਾਪ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 37 ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵਿਡਆਈ, ਮਿਹਮਾ ਤੇ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸੱਚਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਨਆਈਂ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!
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ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਲੇਖ
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ, ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰ
ਪਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ
ਪੀਤਾ। 2 ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਚੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਸੋਨੇ ਤੇ
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਿਜਹੜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਿਲਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਦੇ ਪਰਧਾਨ,
ਉਹ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਰਖ਼ੈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ।
3 ਤਦ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਿਲਆਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਪਰਧਾਨਾਂ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਰਖ਼ੈਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਤੀ। 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਿਪੱਤਲ,
ਲੋਹੇ, ਕਾਠ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ। 5 ਉਸੇ ਘੜੀ
ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ
ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਜੋ ਿਲਖਦਾ ਸੀ ਵੇਿਖਆ। 6 ਤਦ ਰਾਜਾ
ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ
ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਜੋੜ ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਗੋਡੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। 7 ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਿਚੱਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਕਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗੰਮ ਿਵਦਵਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਲਆਓ! ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋ
ਕੋਈ ਇਸ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਿਹਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਗਲ਼ ਿਵੱਚ
ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ
ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ। 8 ਤਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ
ਨਾ ਉਸ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਸਕੇ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕੇ।
9 ਤਦ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਚਹਰਾ
ਬਦਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਿਹ ਗਏ। 10 ਿਫਰ
ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾਵਤ
ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਜੁੱਗ-ੋ
ਜੁੱਗ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹ! ਤੇਰੀਆਂ ਿਚੰਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
1
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ਨਾ ਤੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਬਦਲੇ! 11 ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ , ਹਾਂ,
ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਕਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗੰਮ ਿਵਦਵਾਨਾਂ
ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਆਤਮਾ, ਿਗਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲਣ ਤੇ ਵਿਹਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾਨੀਏਲ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ
ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸਦਵਾ ਲੈ ਉਹ ਅਰਥ ਦੱਸੇਗਾ।
ਲੇਖ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ
ਦਾਨੀਏਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ। ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹੀ ਦਾਨੀਏਲ ਹੈਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈਂ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਿਲਆਇਆ
ਸੀ? 14 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। 15 ਅਤੇ ਹੁਣ
ਿਵਦਵਾਨ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਏ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜੋ ਉਸ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ
ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 16 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਭਰਮ ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ
ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਿਹਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਗਲ਼ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਤੀਜੇ
ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਂਗਾ। 17 ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੇ ਇਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੋਲ ਰਿਹਣ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ
ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ਾਗ
ਂ ਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗਾ। 18 ਹੇ ਰਾਜਾ, ਅੱਤ
ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ,
ਮਿਹਮਾ ਤੇ ਪਰਤਾਪ ਿਦੱਤਾ 19 ਅਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਖਆਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਕੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੀਆਂ। ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਿਹਆ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਿਹਆ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਜੀਉਂਦਾ ਛੱਿਡਆ।
ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਿਹਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਿਹਆ ਉਸ ਨੂੰ
ਘਟਾਇਆ। 20 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਠਰ ਹੋਇਆ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਘਮੰਡ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। 21 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੰਸ਼ੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਅਤੇ
ਉਜਾੜ ਦੇ ਗਿਧਆਂ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਘਾਹ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਨਾਲ
ਿਗੱਲਾ ਹੋਇਆ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਭੂਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 22 ਪਰ ਹੇ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ, ਤੂੰ ਜੋ
ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਿਲਆ
ਤਦ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਿਨਮਾਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। 23 ਸਗੋਂ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ
ਭਾਂਡੇ ਓਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ
ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਖੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਸ਼ਾ
ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ
ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਜੋ ਨਾ ਵੇਖਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਜਹ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਦਮ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਹਨ ਉਹ ਦਾ ਆਦਰ
ਨਾ ਕੀਤਾ। 24 ਸੋ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਹੱਥ ਦਾ ਿਸਰਾ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਇਹ ਿਲਖ਼ਤ ਿਲਖੀ ਗਈ। 25 ਿਲਖ਼ਤ ਜੋ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੋ ਇਹ
ਹੈ, “ਮਨੇ ਮਨੇ ਤਕੇਲ ਊਫਰਸੀਨ” 26 ਅਤੇ “ਮਨੇ ” ਪਦ ਦਾ ਇਹ
ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅੰਤ
13 ਤਦ
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ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 27 “ਤਕੇਲ” ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਤੱਕੜੀ ਿਵੱਚ
ਤੋਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਨੱਕਿਲਆ। 28 “ਪਰੇਸ” ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ
ਹੈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 29 ਤਦ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਿਕਰਮਚੀ ਚੋਗਾ ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ
ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਢੰਡੋਰਾ ਿਫਰਾਇਆ
ਿਕ ਉਹ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
30 ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਜੋ ਕਸਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਵੱਿਢਆ
ਿਗਆ 31 ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਨੇ ਬਾਹਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਰਾਜ
ਲੈ ਿਲਆ।

6
ਦਾਨੀਏਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ
ਰਾਜਪਾਲ ਠਿਹਰਾਏ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪਰ੍ਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। 2 ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਤੰਨ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਦਾਨੀਏਲ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ
ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। 3 ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਦਾਨੀਏਲ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਵਿਡਆਈ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ
ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾਏ। 4 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਪਰਧਾਨਾਂ
ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਨਾ ਿਕਵੇਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ
ਲੱਭੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਈਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼
ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਾ ਲੱਭਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ। 5 ਤਦ ਉਹਨਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਲੱਭਾਂਗ।ੇ
6 ਤਦ ਇਹ ਪਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਏ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਜੀਉਂਦੇ
ਰਹੋ! 7 ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ,
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ
ਿਬਧੀ ਠਿਹਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕਨੂੰ ਨ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਵੇ ਭਈ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇ
ਰਾਜਾ, ਿਕਸੇ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰੇ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇ। 8 ਹੁਣ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰ ਿਦਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਦਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਮਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 9 ਸੋ ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਉਸ ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। 10 ਜਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਿਲਖਤ ਉੱਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਦ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ
ਕੇ ਿਜਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਸੀ, ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾ
ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। 11 ਤਦ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਿਦਆਂ
ਪਾਇਆ। 12 ਿਫਰ ਉਹ ਨੇ ੜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਪੱਕੇ ਕਨੂੰ ਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਭਈ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਲਖਤ
ਉੱਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ
ਘੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ
ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ। 13 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ ਭਈ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕਨੂੰ ਨ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 14 ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ
ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਚਾਿਹਆ ਭਈ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ
ਛੁਡਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਿਛਪਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 15 ਿਫਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
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ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗ,ੇ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਮਾਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਨੂੰ ਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਨੂੰ ਨ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਹੀ ਿਬਧੀ ਰਾਜਾ ਠਿਹਰਾਵੇ ਸੋ ਬਦਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। 16 ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ
ਦੇ ਘੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ
ਿਕ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ
ਛੁਡਾਵੇ! 17 ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਘੁਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਮੋਹਰ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਜੋ ਗੱਲ ਦਾਨੀਏਲ ਲਈ
ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬਦਲੇ। 18 ਤਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਕੋਈ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਨੀਂਦ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 19 ਤਦ ਰਾਜਾ ਮੂੰਹ ਹਨੇ ਰੇ ਹੀ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਛੇਤੀ
ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰੇ ਵੱਲ ਿਗਆ 20 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁਰੇ ਮੁੱਢ ਦਾਨੀਏਲ
ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਿਚੰਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਿਰਆ। ਰਾਜੇ
ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਉਪਾਸਕ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਜੋਗ ਹੋਇਆ? 21 ਤਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰਾਜੇ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਜੀ। 22 ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਐਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੇ
ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 23 ਤਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ
ਨੂੰ ਉਸ ਘੁਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ,ੋ ਸੋ ਦਾਨੀਏਲ ਉਸ ਘੁਰੇ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। 24 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਬਲਵਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘੁਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਤਾੜ ਸੁੱਟੀਆਂ। 25 ਤਦ ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਖਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਿਲਖਤ ਕਰ ਘੱਲੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਵਧੇ: 26 ਮੈਂ ਇਹ
ਆਿਗਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਦਾਨੀਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਕੰਬਣ ਅਤੇ ਡਰਨ, ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। 27 ਉਹੋ ਹੀ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਅਤੇ
ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੰਿਜਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ!
28 ਇਸ ਲਈ ਦਾਨੀਏਲ, ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਜਦੋਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਕੋਰਸ਼ ਰਾਜਾ, ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
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ਦਾਨੀਏਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ
7:1-12:13
ਚਾਰ ਪਸ਼ੂ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ, ਤਦ ਉਹ
ਨੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ।
2 ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪੌਣਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਲ ਵਗੀਆਂ 3 ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਿਰੰਦੇ ਿਨੱਕਲੇ,
ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਨ l 4 ਪਿਹਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਵਰਗਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਾਬ ਿਜਹੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਹ ਦੇ ਖੰਭ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਦਲ
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ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 5 ਅਤੇ ਿਫਰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਜਾ ਦਿਰੰਦਾ
ਿਰੱਛ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਤੰਨ ਪਸਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉੱਠ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾਹ! 6 ਉਹ ਦੇ
ਿਪਛੋਂ ਮੈਂ ਿਡੱਠਾ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਰੰਦਾ ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ
ਉੱਿਠਆ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਿਜਹੇ ਚਾਰ ਖੰਭ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ
ਚਾਰ ਿਸਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 7 ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਚੌਥਾ ਦਿਰੰਦਾ
ਿਭਆਨਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਾਢਾ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੰਦ
ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਨਗਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ
ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ
ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿਹਲਾਂ ਸਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਸ ਿਸੰਙ ਸਨ। 8 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਲਾ
ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਨੱਕਾ
ਿਜਹਾ ਿਸੰਙ ਿਨੱਕਿਲਆ ਿਜਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਹਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਿਸੰਙ
ਮੁੱਢੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਿਸੰਙ ਿਵੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਸੀ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ, ਿਸੰਘਾਸਣ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੱਤ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ* ਬੈਠ ਿਗਆ। ਉਹ ਦਾ ਬਸਤਰ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਿਚੱਟਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਉੱਨ ਵਾਂਗਰ ਸੁਥਰੇ, ਉਹ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਹੀਏ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗੇ
ਸਨ। 10 ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਿਨੱਕਲੀ, ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ
ਵਗਦੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਲੱਖਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ! ਿਨਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ
ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 11 ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਿਸੰਙ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਿਡੱਠਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਲਦੇ ਭਾਂਬੜ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ।
12 ਬਾਕੀ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਪਰ ਇੱਕ
ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋੜੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜੰਦ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 13 ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ
ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਵਰਗਾ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਿਚਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਏ। 14 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ
ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਸੱਭੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ
ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਿਮਟੇਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟਲੇਗਾ ਨਾ।
9 ਮੈਂ

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅਰਥ

15 ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ

ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਿਦੱਤਾ। 16 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਨੇ ੜੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੁੱਛੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। 17 ਇਹ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਦਿਰੰਦੇ ਚਾਰ
ਰਾਜੇ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਗੇ। 18 ਪਰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤ ਰਾਜ
ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ, ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਤੱਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਹੋਣਗੇ। 19 ਤਦ ਮੈਂ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਚੌਥੇ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ
ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਡਾਢਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ ਿਜਹ
ਦੇ ਦੰਦ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਿਪੱਤਲ ਦੇ, ਜੋ ਿਨਗਲਦਾ ਅਤੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਲਤਾੜਦਾ ਸੀ। 20 ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਿਸੰਗਾਂ
ਦੀ, ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਜੋ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਤੰਨ ਿਡੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਹਾਂ, ਉਸ ਿਸੰਙ ਦੀ ਿਜਹ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ। 21 ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ
ਿਕ ਉਹੋ ਿਸੰਙ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾ
ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 22 ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਤ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
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ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਨਾ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਿਕ ਸੰਤ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। 23 ਉਹ ਇਉਂ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਚੌਥਾ ਦਿਰੰਦਾ
ਚੌਥਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਪਰ੍ਥਵੀ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਲਤਾੜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ ਕਰੇਗਾ। 24 ਉਹ ਦਸ ਿਸੰਙ ਜੋ ਹਨ
ਸੋ ਦਸ ਰਾਜੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਿਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਿਤੰਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। 25 ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇਗਾ ਿਕ ਿਨਯੁਕਤ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮਾਂ† ਅਤੇ ਸਮੇਂ‡ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ§ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ। 26 ਿਫਰ ਿਨਆਂ ਸਭਾ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ
ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਟਣ। 27 ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ
ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 28 ਉਹ ਗੱਲ ਐਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੋ
ਦਾਨੀਏਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਿਚੰਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢਾ ਘਬਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਿਗਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਰੱਖੀਆਂ।

8
ਮੇਢੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾਂ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਿਖਆ। 2 ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਏਲਾਮ ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਲਾਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। 3 ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਨਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੇਂਢਾ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਿਜਹ ਦੇ
ਦੋ ਿਸੰਙ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਚੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਉੱਿਗਆ ਸੀ। 4 ਮੈਂ ਉਸ ਮੇਂਢੇ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ
ਿਜਹੜਾ ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਿਸੰਙ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਐਥੋਂ ਤੱਕ
ਕੋਈ ਦਿਰੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਸਿਕਆ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। 5 ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਚ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ
ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਿਫਿਰਆ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਕਰੇ
ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਚਰਜ਼ ਿਸੰਙ ਸੀ। 6 ਉਹ ਉਸ
ਦੋਹਾਂ ਿਸੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਂਢੇ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਦੌੜ ਿਪਆ। 7 ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਂਢੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਿਗਆ, ਮੇਂਢੇ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਿਸੰਙ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ। ਉਸ ਮੇਂਢੇ ਿਵੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਢਾਹ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੇਂਢੇ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। 8 ਤਦ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਸੰਙ
ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਚਾਰ ਅਚਰਜ਼ ਿਸੰਙ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ
ਚਾਰੇ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਿਨੱਕਲੇ। 9 ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਨੱਕਾ ਿਸੰਙ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਜੋ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਦੇਸ* ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਵੱਧ ਿਗਆ। 10 ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਸੈਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਗਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਿਦੱਤਾ। 11 ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਤੱਕ
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੀ ਬਲੀ ਚੁੱਕੀ
ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਢਾਇਆ ਿਗਆ। 12 ਸੋ ਉਹ
ਸੈਨਾਂ ਸਦਾ ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਹ
ਇਹ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ। 13 ਿਫਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ
ਨੂੰ ਬੋਲਿਦਆਂ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ
ਿਪਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਦਰਸ਼ਣ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ
ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੈਨਾਂ ਦੋਵੇਂ
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਚਿਲਆ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ? 14 ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਿਫਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਜ਼ਬਰਾਏਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ
ਜਦ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਅਰਥ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ
ਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹਾ ਸੀ। 16 ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਿਜਸ ਨੇ
ਉਲਾਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਿਜ਼ਬਰਾਏਲ, ਇਸ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ! 17 ਿਫਰ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ
ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਡਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਲ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਪਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਜਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਿਪਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਲ
ਵੱਡੀ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ
ਿਸੱਧਾ ਕਰ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। 19 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ੋਧ ਦੇ ਅੰਤ
ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ
ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਉਹ ਮੇਂਢਾ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਡੱਠਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਿਸੰਙ ਹਨ ਸੋ ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਹਨ। 21 ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਬੱਕਰਾ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ
ਿਸੰਙ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਰਾਜਾ
ਹੈ। 22 ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਰ
ਹੋਰ ਿਨੱਕਲੇ ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਰਾਜੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਉੱਠਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ
ਕਠਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਉੱਠੇਗਾ।
24 ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਦੇ ਬਲ
ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਚਰਜ਼ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ
ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। 25 ਉਸ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ
ਧੋਖਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਿਵੱਚ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ
ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਬਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਉਹ ਸ਼ਾਮ
ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ,
ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ
ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। 27 ਮੈਨੂੰ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਮੂਰਛਾ ਪੈ
ਗਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਿਬਮਾਰ ਿਪਆ ਿਰਹਾ, ਿਫਰ ਉਹ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਣ
ਨਾਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਿਣਆ।
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ਦਾਨੀਏਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
1 ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਜੋ ਮਾਦੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ* ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਉਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਾਿਣਆ ਿਜਹਨਾਂ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉੱਜੜਨ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। 3 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
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ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖ
ਕੇ, ਤੱਪੜ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। 4 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਡਰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ। 5 ਅਸੀਂ ਪਾਪ
ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਟੇਢੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ,
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਨਯਮਾਂ ਤੋਂ ਿਫਰ ਗਏ ਹਾਂ! 6 ਅਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਰਾਿਜਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। 7 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਸਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨੇ ੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੇ ਿਕੱਥੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ। 8 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹਾਂ। 9 ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ
ਦਇਆ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ।
10 ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀਆਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 11 ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇਰੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਫਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨੂੰ ਨਾ
ਮੰਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਫਟਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਹੁੰ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। 12 ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਖੀਆਂ ਸਨ,
ਸੋ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਪਾਈ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਿਜਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ
ਪਈਆਂ, ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਟੇਿਢਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟੀਏ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਸਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। 14 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਬਦੀ ਨੂੰ
ਤੱਕਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਿਣਆਂ ਸਭਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ
ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। 15 ਹੁਣ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸ ਬਲਵੰਤ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਟੇਢੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ!
16 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ੋਧ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਹੈ ਮੂੰਹ
ਮੋੜ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਿਡਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਟੇਿਢਆਂ
ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਉਲਾਂਿਭਆਂ ਜੋਗ ਹੋਈ! 17 ਹੁਣ ਹੇ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਉੱਜਿੜਆ ਿਪਆ ਹੈ ਚਮਕਾ। 18 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣਾ
ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਜਾੜਾਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਅਿਤਅੰਤ ਦਯਾ ਉੱਤੇ
ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 19 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸੁਣ! ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ,
ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਹ! ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸੁਣ ਲੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਈ ਿਢੱਲ ਨਾ ਲਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
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ਪਰਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਿਜ਼ਬਰਾਏਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਪਾਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ। 21 ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ
ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਣਾ ਅਰਥਾਤ ਿਜ਼ਬਰਾਏਲ,
ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਹਲੋਂ ਪਿਹਲ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਿਡੱਠਾ ਸੀ ਆਿਗਆ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਿਹਆ। ਇਹ ਿਤਕਾਲਾਂ
ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੀ 22 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਦਾਨੀਏਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ
ਅਤੇ ਿਸਆਣਾ ਬਣਾਵਾਂ। 23 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਿਪਆਰਾ ਹੈਂ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ
ਨੂੰ ਸਮਝ। 24 ਸੱਤਰ ਸਾਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਭਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ
ਮੁਕਾਏ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਧਰਮ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਦਿਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਉੱਤੇ
ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ† ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰੇ। 25 ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੂਜੀ
ਵਾਰੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਨੱਕਲੇਗੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ
ਸੱਤਰ ਸਾਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਠ ਸਾਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਸਣੇ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਔਿਖਆਈ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ 26 ਅਤੇ ਬਾਹਠਾਂ
ਸਾਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮਸੀਹ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਗੇ ਅਤੇ ਹੜਹ੍ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾ ਛੇਕੜ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਉਜਾੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 27 ਉਹ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਤੇ ਦੇ ਲਈ
ਪੱਕਾ ਨੇ ਮ ਬੰਨੇ ਗਾ ਅਤੇ ਸਾਤੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ
ਜੋ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਅੰਤ ਤੱਕ ੋਧ ਉੱਜੜੇ
ਹੋਇਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
20 ਮੈਂ

10
ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਨਦੀ ਿਕਨਾਰੇ ਿਮਿਲਆ ਦਰਸ਼ਣ
ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ
ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੀ ਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਲਆ। 2 ਮੈਂ
ਦਾਨੀਏਲ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ। 3 ਮੈਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਮਾਸ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲਆ ਜਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ। 4 ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਵੀਵੇਂ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦਿਰਆ ਿਹੱਦਕਲ ਦਜ਼ਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 5 ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ
ਪਾਏ ਹੋਏ ਿਜਹ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਊਫਾਜ਼ ਦੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੀ
ਹੋਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। 6 ਉਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੈਰੂਜ਼ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਿਬਜਲੀ ਿਜਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੋ ਜਗਿਦਆਂ ਦੀਿਵਆਂ
ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਰੰਗਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਲਸ਼ਕਦੇ ਿਪੱਤਲ ਿਜਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਭੀੜ ਦੀ। 7 ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇਹ
ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਿਖਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਕੰਬਣੀ ਿਛੜੀ
1

†

9:24 ਹੈਕਲ

*

10:13 ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ

†
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ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁ ਕਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜੇ। 8 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ
ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਾ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬਲ ਨਾ ਿਰਹਾ। 9 ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘੂਕ
ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਲ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਸੀ।
10 ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਿਡਆਂ ਅਤੇ
ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਬਠਾਇਆ। 11 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ
ਿਪਆਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ
ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਬਦਾ-ਕੰਬਦਾ
ਖੜਾ ਹੋ ਿਗਆ। 12 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਨਾ
ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਤੋਂ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ,
ਸੋ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ
ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। 13 ਪਰ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੀਆਂ
ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਛੱਿਡਆ। ਵੇਖ, ਮੀਕਾਏਲ ਜੋ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ* ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਨਾਲ ਿਰਹਾ। 14 ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਬੀਤੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ
ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। 15 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ
ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 16 ਵੇਖੋ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ
ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ, ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਉਸ
ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ। 17 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦਾਸ
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਿਰਹਾ। 18 ਤਦ
ਇੱਕ ਜਨ ਨੇ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਸੀ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ। 19 ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਿਪਆਰੇ ਮਨੁੱਖ,
ਨਾ ਡਰ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਹੋਵੇ! ਜ਼ੋਰ ਫੜ, ਹਾਂ, ਬਲਵਾਨ ਹੋ! ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! 20 ਤਦ ਉਹ
ਬੋਿਲਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ?
ਮੈਂ ਹੁਣ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਚਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਆਵੇਗਾ। 21 ਜੋ ਕੁਝ
ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ;
ਉਹਨਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੀਕਾਏਲ† ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਸਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

11

1 ਦਾਰਾ

ਮਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਖੜਾ
ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂ
ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਯਾ ਦੇ ਰਾਜ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਵੇਖ, ਫ਼ਾਰਸ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ
ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਸਭਨਾਂ
ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜੋ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। 3 ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਡਾਢਾ ਰਾਜਾ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ
ਚਾਹੇਗਾ ਸੋਈ ਕਰੇਗਾ। 4 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠੇਗਾ ਤਦ ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ ਟੁੱਟ
ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੌਣਾਂ ਵੱਲ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ
ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਮਾਨ
ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ
2 ਅਤੇ

10:21 ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੂਤ

*

11:5 ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ
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ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁੱਢੋਂ ਪੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ* ਿਜੱਤ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਰੱਥਾ
ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ
ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਦੀ ਧੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ† ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਏਕਤਾ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਣੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉ ਸਣੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਣੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 7 ਪਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਵੜੇਗਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵੇਗਾ। 8 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ
ਚੰਗੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਸਣੇ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਰਹੇਗਾ। 9 ਿਫਰ ਉਹ
ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜੇਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ। 10 ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ ਿਜਹੜੀ ਵਗੀ ਆਏਗੀ, ਫੈਲੇਗੀ ਤੇ
ਲੰਘੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਕੋਟ ਤੋੜੀ ਲੜਨਗੇ 11 ਅਤੇ
ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ੋਧ ਜਾਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ,
ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
12 ਭੀੜ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਿਜੱਤੇਗਾ। 13 ਉਹ ਉੱਤਰ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਾਢਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ
ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ। 14 ਉਹਨੀਂ ਿਦਨੀਂ ਬਥੇਰੇ ਦੱਖਣ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ‡ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਵੀ
ਉੱਠਣਗੇ ਜੋ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ।
15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ, ਦਮਦਮਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪੱਕੇ-ਪੱਕੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਅੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਅੜਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਉਹ ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੱਿਛਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ
ਪਰ੍ਤਾਪਵਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਾਸ
ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਮੁਹਾਣਾ ਮੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇਵੇਗਾ ਭਈ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖਲੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਹੋਵੇਗੀ। 18 ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਟਾਪੂਆਂ ਵੱਲ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਧਾਨ ਉਸ ਉਲਾਂਭੇ ਨੂੰ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਲਆ ਸੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਉਲਾਂਭੇ ਨੂੰ
ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗਾ। 19 ਤਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕੋਟਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇਗਾ
ਪਰ ਉਹ ਟੱਕਰ ਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏਗਾ, ਿਫਰ ਉਹ ਲੱਿਭਆ ਨਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਠੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੁੰਗੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਥੋਿੜਹ੍ਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ੋਧ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ।
ਸੀਰੀਯਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜਾ
ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਉੱਠੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੀ ਪਤ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਬਚਾਓ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗਾ ਲੱਲੋ-ਪੱਤੋ
ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। 22 ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਦਬਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੋੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਂ, ਨੇ ਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ§ ਵੀ
ਨਾਲੇ ਹੀ 23 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ
21 ਿਫਰ

†
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ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਢੁੱਚਰ ਡਾਹੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜੇ
ਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ। 24 ਉਹ ਬਚਾਉ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਚੰਿਗਆਂ ਉੱਜਿਲਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ
ਪੜਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੁ ੱਟ ਪੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਵੰਡੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਚਰ ਤੱਕ ਪੱਕੀਆਂ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ
ਚਤਰਾਈਆਂ ਵਰਤੇਗਾ। 25 ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੌਂਸਲੇ
ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ੇ
ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
ਿਵੱਚ ਲੜੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਠਿਹਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ। 26 ਹਾਂ, ਓਹੋ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਆਦਲੀ ਰੋਟੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਆਫ਼ਰੇਗੀ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। 27 ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਿਦਲ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ
ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਲੇਗਾ ਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੰਤ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ
ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਤਦ ਉਹ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਿਵੱਤਰ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੁੜੇਗਾ। 29 ਠਿਹਰਾਏ
ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਉਹ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਅਿਜਹਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਪਿਹਲਾਂ ਸੀ। 30 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਿਕੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਉਹ ਉਦਾਸ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨੇ ਮ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ੋਧ ਜਾਗੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ
ਿਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨੇ ਮ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। 31 ਜੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵਲੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਥਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕੋਟ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ
ਬਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਿਵਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਿਘਣਾਉਣੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। 32 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਲੋ-ਪੱਤੋ ਕਰ ਕੇ ਿਵਗਾੜੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ 33 ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਤਬਾਹ
ਰਿਹਣਗੇ। 34 ਜਦ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਲੋ-ਪੱਤੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਰਲ ਜਾਣਗੇ। 35 ਕਈ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵੀ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ
ਉਹ ਪਰਤਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ
ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਈ ਹੋਈ
ਹੈ। 36 ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਿਛਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਡਾ ਜਾਣੇਗਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ
ਅਚਰਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਗਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ੋਧ ਦੇ
ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜੋ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਸੋ ਹੋਵੇਗਾ।
37 ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਕੁਝ ਲੋ ੜ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਪ ਨੂੰ
ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣੇਗਾ। 38 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਿਦਓਤੇ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ। 39 ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੋਟਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ*, ਉਸ
ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ।
40 ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜ ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ
ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ

11:22 ਯਹੂਦੀ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ

*

11:39 ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਹਰ ਪਨਾਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਰਾਏ
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ਵੜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਘੇਗਾ। 41 ਪਰ੍ਤਾਪਵਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਵੜੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਅਤੇ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। 42 ਉਹ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ
ਪਾਏਗਾ। 43 ਪਰ ਉਹ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਿਦਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਲੂ ਬੀ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ੀ
ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਗੇ। 44 ਪਰ ਚੜਹ੍ਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੀਆਂ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ੋਧ ਨਾਲ
ਿਨੱਕਲੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਿਮਟਾ
ਸੁੱਟੇ। 45 ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਡੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪਰ੍ਤਾਪਵਾਨ ਪਿਵੱਤਰ
ਪਰਬਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਪਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

12
ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
1 ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਕਾਏਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠੇਗਾ ਤਦ ਅਿਜਹੀ
ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ
ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ
ਹਨ ਜਾਗ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਲਈ, ਕਈ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ
ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਿਨਰਾਦਰੀ ਲਈ। 3 ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ
ਅੰਬਰ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ
ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਤੱਕ
ਚਮਕਣਗੇ। 4 ਪਰ ਤੂੰ ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੋਥੀ
ਉੱਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖ। ਬਥੇਰੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ
ਭੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਵਧੇਗਾ। 5 ਤਦ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਦੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੋ ਹੋਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ
ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜਾ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 6 ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੀ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਇਹ ਅਚਰਜ਼
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ? 7 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੀ ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉੱਚਾ
ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਜੋ
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਣਗੇ
ਤਦ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 8 ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ
ਸਮਿਝਆ ਨਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦਾ ਅੰਤ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 9 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ
ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 10 ਬਥੇਰੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਚੱਟੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਪਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝਣਗੇ। 11 ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਿਘਣਾਉਣੀ ਵਸਤ ਖੜਹ੍ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ
ਦੋ ਸੌ ਨੱਬੇ ਿਦਨ ਹੋਣਗੇ। 12 ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੈਂਤੀਆਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। 13 ਪਰ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਿਰਆ ਜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਉੱਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਠ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਂਗਾ।
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5. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ
— 11:1-14:9

ਹੋਸ਼ੇਆ
ਲੇਖਕ
ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੁਆਰਾ
ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਲਿਖਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਹੋਸ਼ੇਆ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਮੁਕਤੀ”,
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਨੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ। ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ
ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਕੇ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਅਿਜਹੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਸਨ,
ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੋ ਕੇ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 750-710 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੰਪਾਿਦਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਿਲਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ
ਹੋਈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ, ਤੋਬਾ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਜੋਂ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ।

1 ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ
ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ, ਯੋਥਾਮ,
ਆਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ।

ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰ। ਉਹ ਿਵਭਚਾਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੇਸ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡਾ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾ
ਕੇ ਿਦਬਲਾਇਮ ਦੀ ਧੀ ਗੋਮਰ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ। ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਜ਼ਰਏਲ*
ਰੱਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੇਹੂ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ
ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ†। 5 ਿਫਰ ਉਸੇ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਧਣੁੱਖ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ।
6 ਉਹ ਫੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਲੋ-ਰੁਹਾਮਾਹ‡” ਰੱਖ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਫਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। 7 ਪਰ ਮੈਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਣੁੱਖ,
ਤਲਵਾਰ, ਲੜਾਈ, ਘੋਿੜਆਂ ਜਾਂ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਵਾਂਗਾ।
8 ਲੋ -ਰੁਹਾਮਾਹ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸਤਰੀ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 9 ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਇਹ ਦਾ ਨਾਮ “ਲੋ-ਅੰਮੀ§” ਰੱਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
2 ਜਦ

ਉਦੇਸ਼
ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਲਖੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਅਖੰਡ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਿਨਆਂ ਿਲਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਨਤੀਿਜਆਂ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਸ਼ੇਆ ਅਤੇ ਗੋਮਰ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਕ ਕੌਮ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਪਰ੍ੇਮ
ਪਾਪ, ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰ੍ਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗੀ,
ਿਜਹੜੀ ਿਮਣੀ ਅਤੇ ਿਗਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਿਜੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ
ਹੋ” ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ।” 11 ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਫਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਗੂ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਤਾਹਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦਾ ਿਦਨ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ*।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਪਤਨੀ — 1:1-11
2. ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਿਨਆਂ — 2:123
3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ — 3:1-5
4. ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ — 4:110:15

ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਗੋਮਰ-ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਇਸਰਾਏਲ
ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੋ!
ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ!
3 ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਨੰ ਗੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ,
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਿਦਨ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਿਫਰ ਕਰ ਿਦਆਂ,
ਉਹ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾ ਿਦਆਂ,

*

1:4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

†

ਬਿਣਆ l ਦੇਖੋ 2 ਰਾਿਜਆਂ 1-10 ਅਿਧਆਇ
ਕਰੇਗਾ

*

2:1 ਅੰਮੀ

10 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ

2
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਮੇਰੇ ਲੋਕ*” ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ
“ਰਿਹਮ ਦੀਆਂ ਭਾਗਣਾਂ” ਆਖੋ।
1

2 ਆਪਣੀ

1:4 ਇਸ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਯੇਹੂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ

‡

1:6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਪਆਰਾ ਨਹੀਂ

§

1:9 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ

*

1:11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜਾ
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ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗੂੰ ਠਿਹਰਾ ਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦਆਂ।
4 ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਭਚਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।
5 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਵਾਂਗੀ,
ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ,
ਮੇਰੀ ਉੱਨ, ਮੇਰੀ ਕਤਾਨ, ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ!
6 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਕੰਿਡਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ,
ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ
ਤਾਂ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਾ ਿਮਲੇ।
7 ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਵੇਗੀ,
ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇਗੀ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲੇਗੀ ਪਰ ਪਾਵੇਗੀ ਨਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਆਖੇਗੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਵਾਂਗੀ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ।
8 ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ
ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਿਦੰਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਵਾਫ਼ਰ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ,
ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਆਲ ਲਈ ਵਰਿਤਆ!
9 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰੁੱਤ ਿਸਰ,
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉੱਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਤਾਨ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ,
ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੀ।
10 ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ
ਿਦਆਂਗਾ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਨਾ!
11 ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ,
ਉਹ ਦੇ ਪਰਬ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਅਮੱਿਸਆ, ਉਹ ਦੇ ਸਬਤ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਭ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬ।
12 ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰਾਂਗਾ,
ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਰਚੀ ਹੈ,
ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ,
ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ।
13 ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਆਲਾਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ,
ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਈ,
ਅਤੇ ਬਾਲ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗਿਹਿਣਆਂ ਨਾਲ ਸੱਜ ਕੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਗਈ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮ
ਲਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਵਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਲ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ।
15 ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਦਆਂਗਾ,
ਨਾਲੇ ਆਕੋਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵੀ ਆਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ।
ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉੱਤਰ† ਦੇਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਿਦੰਦੀ ਸੀ,
ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਆਈ।
16 ਉਸ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ “ਮੇਰਾ ਪਤੀ‡” ਆਖੇਗੀ,
14 ਇਸ

†

2:15 ਗੀਤ ਗਾਵੇਗੀ

‡

2:16 ਇਸੀ ਇਬਰੀ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l
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ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ “ਮੇਰਾ ਬਆਲ§” ਨਾ ਆਖੇਗੀ।
17 ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
18 ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ,
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇ ਮ ਬੰਨਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਣੁੱਖ, ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਲੇਟਣ ਿਦਆਂਗਾ।
19 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ,
ਹਾਂ, ਧਰਮ, ਇਨਸਾਫ਼, ਦਯਾ ਅਤੇ ਰਿਹਮ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ,
20 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣੇਂਗੀ।
21 ਉਸ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਿਦਆਂਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦਆਂਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ।
22 ਧਰਤੀ ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ।
23 ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਬੀਜਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਲੋ-ਰੁਹਾਮਾਹ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਲੋ-ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈਂ,
ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!

3
ਹੋਸ਼ੇਆ ਅਤੇ ਿਵਭਚਾਰਣ ਔਰਤ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਜਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ
ਲਾ ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਿਪਆਰੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਿਵਭਚਾਰਣ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਿੜਆਂ* ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
2 ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦਾ ਡੇਢ ਹੋਮਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਮੁੱਲ ਿਲਆ 3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰੇਂਗੀ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। 4 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਿਬਨਾਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਦੇ, ਿਬਨਾਂ
ਭੇਟ ਤੇ ਥੰਮਹ੍ ਦੇ, ਿਬਨਾਂ ਏਫ਼ੋਦ ਤੇ ਤਰਾਫ਼ੀਮ ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। 5 ਇਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਭਾਲਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਵੱਲ ਭੈਅ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ।

4
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੋਸ਼
1 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ,
ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਨਾ ਦਯਾ,
ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ!
2 ਗਾਲਾਂ, ਝੂਠ, ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਚੋਰੀ, ਿਵਭਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ!
3 ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ ਸੋਗ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਿਲੱਸੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ,
ਨਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ!
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੋਸ਼
*
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4 ਪਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਿਝੜਕੇ,
ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਜਕ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਹਨ।
5 ਿਦਨੇ ਤੂੰ ਠਕਰ ਖਾਵੇਂਗਾ,
ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਠਕਰ ਖਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ।
6 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਗਆਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਿਗਆ,
ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ।
7 ਿਜਵੇਂ-ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਵਧੇ ਿਤਵੇਂ-ਿਤਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਬਲਦ ਿਦਆਂਗਾ।
8 ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
9 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਲੋ ਕ ਿਤਵੇਂ ਜਾਜਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਦਆਂਗਾ।
10 ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਪਰ ਰੱਜਣਗੇ ਨਾ,
ਉਹ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਵਧਣਗੇ ਨਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
ਮਧ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਅ,
ਇਹ ਮੱਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
12 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,
ਿਵਭਚਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ
ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
13 ਉਹ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਿਟੱਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਬਲੂ ਤ, ਿਪੱਪਲ ਅਤੇ ਚੀਲ ਦੇ ਹੇਠ
ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
14 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਿਦਆਂਗਾ,
ਜਦ ਉਹ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨ,
ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ,
ਜਦ ਉਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਸਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ!
ਸਮਝਹੀਣ ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।*
15 ਭਾਵੇਂ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰੇਂ,
ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣੇ।
ਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਓ,
ਬੈਤ-ਆਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜਹ੍ੋ,
ਨਾ ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ।
16 ਿਜ਼ੱਦੀ ਵੱਛੇ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਖੁੱਲੀ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਚਰਾਵੇਗਾ।
17 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦਓ!
18 ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨਾਲ ਗੂੜਹ੍ਾ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
19 ਇੱਕ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵਲੇ ਿਟਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮ ਖਾਣਗੇ।
11 ਿਵਭਚਾਰ,

*
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ਜਾਜਕੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੁਣ!ੋ
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਿਲਓ, ਿਧਆਨ ਿਦਓ!
ਹੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਿਲਓ, ਕੰਨ ਲਾਓ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਤੂੰ ਿਮਸਪਾਹ ਲਈ ਫੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ,
ਅਤੇ ਤਾਬੋਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਿਵਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਲ਼।
2 ਬਾਗੀ ਵੱਢਣ ਟੁੱਕਣ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,
ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।
3 ਮੈਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁ ਿਕਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ,
ਹੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਇਸਰਾਏਲ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ
ਮੁੜਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀਆਂ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਵਭਚਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
5 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠਕਰ
ਖਾਣਗੇ,
ਯਹੂਦਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਕਰ ਖਾਵੇਗਾ।
6 ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਗਾਂ ਨਾਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਿਨੱਕਲਣਗੇ,
ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਣਗੇ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
7 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ,
ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4

ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯੁੱਧ
ਿਵੱਚ ਨਰਿਸੰਗਾ ਫੂਕੋ!
ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਰੀ!
ਬੈਤ-ਆਵਨ ਿਵੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਓ, ਹੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਿਪੱਛੇ ਵੇਖ!
9 ਿਝੜਕ ਦੇ ਿਦਨ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਓਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪੱਕਾ ਹੈ।
10 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਾਿੜਆਂ ਦੇ ਭੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ,
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ!
11 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦਬਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਉਹ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਿਚੱਿਥਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਜ਼ੱਦ ਨਾਲ ਿਵਅਰਥ ਿਬਧੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਾ ਿਰਹਾ।
12 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਲਈ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ,ੂੰ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂੰ ਹਾਂ।
13 ਜਦ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਵੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ,
ਤਾਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਝਗੜਾਲੂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ,
ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
14 ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਲਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ,ੂੰ
ਮੈਂ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਾੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
8 ਿਗਬਆਹ
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15 ਮੈਂ

ਚਲਾ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗਾ,
ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨਾ ਹੋਣ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਭਾਲਣਗੇ।

6
ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ
1 ਆਓ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ,
ਉਹ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਿੜਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹ ਨੇ ਮਾਿਰਆ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇ ਗਾ।
2 ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਜਵਾਵੇਗਾ,
ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਵਾਂਗ!ੇ
3 ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੀਏ,
ਉਹ ਦਾ ਿਨੱਕਲਣਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗੂੰ ਪੱਕਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਖਾ ਵਾਂਗੂੰ ਆਵੇਗਾ,
ਆਖਰੀ ਵਰਖਾ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਿਸੰਜਦੀ ਹੈ।
4 ਹੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਤੁਹਾਡੀ ਦਯਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਿਣਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਨਆਂ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗੂੰ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ।
6 ਮੈਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਯਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ।
7 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਵਾਂਗੂੰ ਨੇ ਮ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ,
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।
8 ਿਗਲਆਦ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ,
ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਿਲੱਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
9 ਿਜਵੇਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਿਤਵੇਂ ਜਾਜਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਹਾਂ, ਉਹ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ!
10 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ,
ਉੱਥੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਿਵਭਚਾਰ ਸੀ,
ਇਸਰਾਏਲ ਪਲੀਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
11 ਨਾਲੇ , ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਾਢੀ ਠਿਹਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,
ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ।
1 ਜਦ
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ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ,
ਤਾਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਬਦੀ ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਈ,
ਨਾਲੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਵੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਨ,
ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਦੇ ਹਨ,
ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੁ ੱਟਦੇ ਹਨ।
2 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ,
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ।
ਰਾਜ ਮਿਹਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼
ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਝੂਠਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
4 ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਭਚਾਰੀ ਹਨ,
ਉਹ ਉਸ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ ਜੋ ਭਿਠਆਰਾ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਖ਼ਮੀਰ ਹੋਣ ਤੱਕ,
3 ਉਹ
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ਉਹ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੁਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
5 ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਿਦਨ
ਹਾਕਮ ਮੈਅ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਗਏ,
ਉਸ ਨੇ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਮਲਾਇਆ।
6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ,
ਜਦ ਉਹ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ੋਧ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਬਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
7 ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂੰ ਤੱਤੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਨਆਂਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਿਡੱਗ ਪਏ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਲਟਾਈ ਨਾ ਗਈ!
9 ਓਪਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਉਹ ਦੇ ਧੌਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
10 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨਾ ਹੋਏ।
11 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਇੱਕ ਭੋਲੀ ਤੇ ਬੁੱਧਹੀਣ ਘੁੱਗੀ ਵਰਗਾ ਹੈ,
ਉਹ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ!
12 ਜਦ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਵਛਾਵਾਂਗਾ,
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹਵਾਂਗਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਾਂਗਾ।
13 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ! ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ।
ਬਰਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ! ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਗਏ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੂਠ ਬੱਕਦੇ ਸਨ।
14 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ,
ਪਰ ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਿਚੱਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅੰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
15 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਤੇ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ,
ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਿਰਆਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
16 ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਨਕਲੀ ਧਣੁੱਖ ਵਰਗੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
8 ਇਫ਼ਰਾਈਮ

8
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
1 ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਲਾ!
ਉਹ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ,
ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ।
2 ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ!
3 ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਭਿਲਆਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ,
ਵੈਰੀ ਉਹ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਗਾ।
4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਠਿਹਰਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ,
ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਮਟਾਏ ਜਾਣ।
5 ਉਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵੱਛਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਸਾਮਿਰਯਾ!
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ਮੇਰਾ ੋਧ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ।
ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ?
6 ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ
ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਹਾਂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦਾ ਵੱਛਾ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
7 ਉਹ ਹਵਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵੱਢਦੇ ਹਨ!
ਕੋਈ ਖੜਹ੍ੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ,
ਿਸੱਟਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ,
ਜੇ, ਦੇਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਓਪਰੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਲੈਣਗੇ!
8 ਇਸਰਾਏਲ ਿਨਗਿਲਆ ਿਗਆ,
ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾਪਸੰਦ ਬਰਤਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।
9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ,
ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਗਧਾ ਇਕੱਲਾ ਅਵਾਰਾ ਹੋਵੇ।
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਿਕਰਾਏ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਲਏ ਹਨ।
10 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ।
ਉਹ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ।ੇ
11 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ,
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
12 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ,
ਪਰ ਉਹ ਓਪਰੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ।
13 ਮੇਰੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲਈ
ਉਹ ਮਾਸ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ।
14 ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮਿਹਲ* ਬਣਾਏ,
ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ,
ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਜਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਕਿਲਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

9
ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
1 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਅਨੰ ਦ ਨਾ ਹੋ,
ਉੱਮਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾ!
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਅੰਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਪੜ ਉੱਤੇ
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇਸਵਾਿਗਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ!
2 ਿਪੜ ਅਤੇ ਚੁਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲੇ ਗਾ,
ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਉਸ ਤੋਂ ਥੁੜ ਜਾਵੇਗੀ।
3 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੱਸਣਗੇ,
ਪਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ* ਖਾਣਗੇ।
4 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਮੈਅ ਨਾ ਡੋਲਣਗੇ,
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੇ,
ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣਗੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ,
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਵੇਗੀ।
5 ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਾਂ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗ?ੇ
6 ਵੇਖੋ ਤਾਂ, ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਗਏ,
*
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ਪਰ ਿਮਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ,
ਮੋਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ,
ਿਬੱਛੂ ਬੂਟੀ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ,
ਕੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ।
7 ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਦਨ ਆ ਗਏ,
ਬਦਲੇ ਦੇ ਿਦਨ ਆ ਗਏ,
ਇਸਰਾਏਲ ਇਹ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ,
ਨਬੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ।
8 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਹੈ,
ਹੁਣ ਿਰਹਾ ਨਬੀ, - ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਿਚੜਹ੍ੀਮਾਰ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ।
9 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਿਲਆ,
ਿਜਵੇਂ ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪਾਇਆ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਦੀ ਪਿਹਲੀ
ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ,
ਉਹ ਬਆਲ ਪਓਰ ਨੂੰ ਗਏ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹੋ ਗਏ।
11 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਜਣਨ, ਨਾ ਹਮਲ, ਨਾ ਗਰਭ!
12 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਂਤਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਾ ਰਹੇ,
ਅਤੇ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ!
13 ਇਫ਼ਰਾਈਮ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ,
ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਪਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਜਾਵੇਗਾ!
14 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ!
ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਵਾਲੀ ਕੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ!
10 ਮੈਂ

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਘਣ ਕੀਤੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਧੱਕ ਿਦਆਂਗਾ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਿਪਆਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਬਾਗੀ ਹਨ।
16 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ,
ਉਹ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਫਲ ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ,
ਜੇ ਉਹ ਜਣਨ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਡਿਲਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦਆਂਗਾ।
15 ਉਹਨਾਂ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਅਵਾਰਾ ਿਫਰਨਗੇ।
17 ਮੇਰਾ

9:3 ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ
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1 ਇਸਰਾਏਲ

ਹਰੀ ਭਰੀ ਵੇਲ ਹੈ,
ਜੋ ਫਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਿਜੰਨਾਂ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਵਿਧਆ,
ਓਨੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ,
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦਾ ਦੇਸ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ,
ਿਤਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੰਮਹ੍ ਚੰਗੇ ਬਣਾਏ।
2 ਉਹ ਦੋ ਿਦਲੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਨਗੇ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟੇਗਾ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡੇਗਾ।
3 ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ,
ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
4 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ,
ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਨਦੇ ਹਨ,
ਸੋ ਿਨਆਂ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪੌਿਦਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਿਕਆਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
5 ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬੈਤ-ਆਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਲਈ ਕੰਬਣਗੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ,
ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ,
ਉਸ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ।
6 ਨਾਲੇ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਉਹ ਝਗੜਾਲੂ ਰਾਜੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਸ਼ਰਮ ਖਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ* ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
7 ਸਾਮਿਰਯਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਜਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
8 ਆਵਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਪ, ਨਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਚੜਹ੍ਨਗੇ,
ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਢੱਕ ਲਓ!
ਅਤੇ ਿਟੱਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਓ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ

9 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ

ਹੈਂ,
ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਭਲਾ, ਲੜਾਈ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ
ਕੁਪੱਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਪਵੇਗੀ?
10 ਜਦ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
11 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਿਸਖਾਈ ਹੋਈ ਵੱਛੀ ਹੈ,
ਿਜਹੜੀ ਗਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਧੌਣ ਦਾ ਸਰਫ਼ਾ ਕੀਤਾ,
ਮੈਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜੋਤਾਂਗਾ,
ਯਹੂਦਾਹ ਹਲ ਵਾਹੇਗਾ,
ਯਾਕੂਬ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਢੀਮਾ ਭੰਨੇਗਾ।
12 ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਮ ਬੀਜੋ,
ਦਯਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੋ,
ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਹਲ ਚਲਾਓ,
ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ,
ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਵਰਾਵੇ।
13 ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ,
ਤੁਸੀਂ ਬੁਿਰਆਈ ਵੱਢੀ,
ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਫਲ ਖਾਧਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ,
ਆਪਿਣਆਂ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।
*
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ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਠੇਗਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੜਹ੍ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,
ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਲਮਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਿਦਨ ਬੈਤ-ਅਰਬੇਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ,
ਮਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਸਣੇ ਪਟਕਾਈ ਗਈ।
15 ਇਸ ਲਈ ਬੈਤਏਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰੇਗਾ,
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਿਮਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ!

11
ਬਾਗੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮ
1 ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ।
2 ਿਜੰਨਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ,
ਉੱਨੀ ਦੂਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਗਏ*,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਆਲਾਂ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ,
ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਈ।
3 ਮੈਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਿਸਖਾਇਆ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਿਲਆ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।
4 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੱਿਸਆਂ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨਾਲ ਿਖੱਿਚਆ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਿਣਆ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਬਾਿੜਆਂ ਉੱਤੋਂ ਲਗਾਮ ਖੋਲਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਝੁੱਕ ਕੇ ਖੁਆਇਆ।
5 ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਮੁੜਨਗੇ,
ਪਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
6 ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇਗੀ।
7 ਮੇਰੇ ਲੋ ਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਫਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਦੜਹ੍ ਹਨ,
ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਉਹ ਿਮਲ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਡਆਉਣਗੇ।
8 ਹੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਛੱਡਾਂ?
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਿਤਆਗ ਿਦਆਂ?
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਅਦਮਾਹ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰਾਂ?
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਸਬੋਈਮ ਵਾਂਗੂੰ ਵਰਤਾਓ ਕਰਾਂ?
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਿਗਆ,
ਮੇਰਾ ਤਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਿਗਆ।
9 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗਾ।
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ੋਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ†।
10 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ,
ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਗੱਜੇਗਾ,
ਜਦ ਉਹ ਗੱਜੇਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਗੇ।
11 ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ,ੂੰ
ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਘੁੱਗੀ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

11:2 ਿਜਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ

ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ,

12 ਇਫ਼ਰਾਈਮ

†

11:9 ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
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ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਿਲਆ ਹੈ।
ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ,
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
1 ਇਫ਼ਰਾਈਮ

12

ਹਵਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਝੂਠ ਤੇ ਲੁ ੱਟ ਮਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਨਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ,
ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ,
ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।
3 ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਡੀ ਫੜੀ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੀਤਾ।*
4 ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਦੂਤ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਬਲ ਪੈ ਿਗਆ,
ਉਸ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਮੰਗੀ,
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਲੱਭਾ,
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਸ† ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ,
5 ਯਹੋਵਾਹ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਾਮ ਹੈ!
6 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜ,
ਦਯਾ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ,
ਅਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ।
7 ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਧੋਖੇ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ,
ਉਹ ਧੱਕੇਖੋਰੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
8 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਧਨੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋਿੜਆ ਹੈ,
ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦੀ
ਿਜਹੜੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ।
9 ਪਰ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ,
ਿਜਵੇਂ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ।
10 ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਣ ਤੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤੇ।
11 ਜੇ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਹੈ,
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਿਨਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਵਿਹੜਕੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ,
ਖੇਤ ਦੇ ਿਸਆੜਾਂ ਉੱਤੇ ਢੇਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ।
12 ਯਾਕੂਬ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰੜ ਨੂੰ ਭੱਜ ਿਗਆ,
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਔਰਤ ਲਈ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ।
13 ਯਹੋਵਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਆਇਆ,
ਅਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ।
14 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਕੌੜਾ ੋਧ ਚੜਹ੍ਾਇਆ,
ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਉਹ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੋੜੇਗਾ!

13
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਿਨਆਂ
1 ਜਦ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਬਾ ਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,
*
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ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬਆਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ
ਮਰ ਿਗਆ।
2 ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਤ,
ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਨ,
ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ,
ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਿਛਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ!
3 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੇ,
ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤੂੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲਾ ਿਪੜ ਿਵੱਚੋਂ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੋਘ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ।
4 ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਜਾਣ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
5 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ,
ਔੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਸੀ।
6 ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ* ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਜ ਗਏ,
ਉਹ ਰੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਦਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਗਆ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ।
7 ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ।
8 ਮੈਂ ਿਰੱਛਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹੋਣ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਾੜ ਸੁੱਟਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਵਾਂਗਾ,
ਰੜ ਦੇ ਦਿਰੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚ ਲੈਣਗੇ।
9 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ,
ਤਦ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।†
10 ਹੁਣ

ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ,
ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬਚਾਵੇ?
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਨਆਂਕਾਰ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦੇ?
11 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ।
12 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਬਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਉਹ ਦਾ ਪਾਪ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
13 ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈਆਂ ਹਨ,
ਉਹ ਬੁੱਧਹੀਣ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
14 ਕੀ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਾਂਗਾ?
ਕੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦਆਂਗਾ?
ਹੇ ਮੌਤ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਵਾਂ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?
ਹੇ ਪਤਾਲ, ਤੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?
ਤਰਸ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁ ਿਕਆ ਰਹੇਗਾ!
15 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ,
ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪੌਣ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ,
ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਸੋਤਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਭਾਂਡੇ ਲੁ ੱਟ ਲਵੇਗੀ।
16 ਸਾਮਿਰਯਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ,
ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗਣਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਆਣੇ ਪਟਕਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,

13:6 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ

ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਿਵੱਚ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ

†

13:9 ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ

ਹੋਸ਼ੇਆ 14:1

558

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ!

14
ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ
1 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠਕਰ ਖਾਧੀ।
2 ਆਪਣੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜੋ,
ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੋ,
ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਨੇ ਕੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜਿਕਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਆਪਿਣਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟ*
ਚੜਹ੍ਾਵਾਂਗ।ੇ
3 ਅੱਸ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਗਾ,
ਅਸੀਂ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ਾਗ
ਂ ੇ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ “ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” ਨਹੀਂ
ਮੰਨਾਂਗ।ੇ
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਤੀਮ ਰਿਹਮ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਫਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਾਂਗਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ੋਧ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਿਗਆ ਹੈ।
5 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਤੇਲ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵਾਂਗਾ,
ਉਹ ਸੋਸਨ ਵਾਂਗੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੀ ਜੜਹ੍ ਫੜਹ੍ੇਗਾ।
6 ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ,
ਉਹ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਲਬਾਨਨ ਵਾਂਗੂੰ।
7 ਲੋ ਕ ਉਹ† ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੁੜਨਗੇ,
ਉਹ ਕਣਕ ਵਾਂਗੂੰ ਜੀਉਣਗੇ,
ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬੇਲ ਵਾਂਗੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਬਾਨਨ ਦੀ ਮੈਅ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
8 ਹੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ, ਫੇਰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ?
ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਾਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਹਰੇ ਸਰੂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਾਂ,
ਤੇਰਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
4 ਮੈਂ

ਸਾਰ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ?
ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਿਕਹੜਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ?
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਿਸੱਧੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣਗੇ,
ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਠਕਰ ਖਾਣਗੇ।
9 ਕੌਣ

*

14:2 ਬਲ਼ਦਾਂ

†

14:7 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਹੇਠ
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ਯੋਏਲ
ਲੇਖਕ
ਯੋਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨਬੀ ਯੋਏਲ
ਸੀ (ਯੋਏਲ 1:1)। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਯੋਏਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ, ਉਸ ਿਨੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪਥੂਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਜੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਦਖਾਈ। ਯੋਏਲ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਕਈ
ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ
ਕੇਂਦਿਰਤ ਅਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ (ਯੋਏਲ 1:13-14; 2:14, 17)।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 835-600 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਯੋਏਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਯੋਏਲ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਠਕ।
ਉਦੇਸ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੋਬਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਟੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਵਹਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਤਰਸ
ਦੁਆਰਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2 ਅਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ
ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਹੋਈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਟੱਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ — 1:1-20
2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ — 2:1-17
3. ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ — 2:18-32
4. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ — 3:1-21
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਜਹੜੀ ਪਥੂਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਏਲ ਨੂੰ

ਆਈ,

ਿਟੱਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਵਨਾਸ਼
2 ਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੁਣੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਓ, ਕੰਨ ਲਾਓ! ਕੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ? 3 ਇਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ , ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਖੋਲ
ਕੇ ਦੱਸਣ।
4 ਜੋ ਛੋਟੀ ਿਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਚਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਿਟੱਡੀ ਖਾ ਗਈ, ਜੋ ਵੱਡੀ
ਿਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਚਆ, ਉਹ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਖਾ ਗਈ, ਜੋ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ
ਿਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਚਆ, ਉਹ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ ਖਾ ਗਈ! 5 ਹੇ ਮਤਵਾਿਲਓ,
ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਰੋਵੋ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਧ ਦੇ ਿਪਆਕੜ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਮਧ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!
6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਚੜਹ੍ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਵੰਤ
ਅਤੇ ਅਣਿਗਣਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਦੰਦ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਦੀਆਂ
*

1:10 ਸੋਕਾ ਪੈ ਿਗਆ
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ਦਾੜਹ੍ਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। 7 ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਉਜਾੜ
ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਿਟਆ, ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਦੀ ਿਛੱਲ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਚੱਟੀਆਂ
ਿਨੱਕਲ ਆਈਆਂ ਹਨ।
8 ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਜੋ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਟਾਟ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ
ਦੇ ਪਤੀ ਲਈ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਰੋ! 9 ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ
ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 10 ਖੇਤ ਉਜੜ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਿਵਰਲਾਪ* ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅੰਨ ਉਜੜ ਿਗਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮਧ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ।
11 ਹੇ ਹਾਲੀਓ, ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਵੋ! ਹੇ ਬਾਗਬਾਨ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਖੇਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ!
12 ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵਾੜੀ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੁਰਝਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਅਨਾਰ, ਖਜ਼ੂਰ, ਸੇਬ ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!
13 ਹੇ ਜਾਜਕੋ, ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਟਾਟ ਬੰਨ ਅਤੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰੋ,
ਹੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸੇਵਕੋ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕੋ,
ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟਾਟ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ
ਗਈ ਹੈ! 14 ਪਿਵੱਤਰ ਵਰਤ ਰੱਖ,ੋ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ , ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦਓ!
15 ਹਾਏ ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਤਾਂ ਨੇ ੜੇ ਹੈ, ਉਹ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ! 16 ਕੀ ਸਾਡੇ
ਵੇਖਿਦਆਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਿਗਆ? 17 ਬੀਜ ਿਮੱਟੀ
ਦੇ ਢੇਿਲਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੱਤੇ ਿਵਰਾਨ ਪਏ ਹਨ, ਭੰਡਾਰ
ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। 18 ਪਸ਼ੂ ਿਕਵੇਂ
ਅਿੜੰਗਦੇ ਹਨ! ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਿਕਵੇਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ! ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ
ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। 19 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅੱਗ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਲੰਬ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 20 ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੌਂਕਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ
ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

2
ਿਟੱਡੀਆਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
1 ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਤੁਰੀ ਫੂਕੋ!

ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਸਾਂਹ ਿਖੱਚ
ਦੇ ਫੂਕੋ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਕੰਬਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੇ ੜੇ ਹੀ ਹੈ! 2 ਉਹ ਹਨੇ ਰੇ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਿਦਨ,
ਸਗੋਂ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰੇ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ! ਿਜਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤਕੜੀ ਕੌਮ ਫੈਲੀ
ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ
ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ!
3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੰਬ ਸਾੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਦਨ ਦੇ
ਬਾਗ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਵਰਾਨ ਉਜਾੜ ਹੈ! ਉਹਨਾਂ
ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
4 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗੀ ਘੋਿੜਆਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। 5 ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਥਾਂ ਦੇ
ਚੱਲਣ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਂਗੂੰ ਕੁੱਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲੰਬ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਬਲਵੰਤ ਲੋਕ ਲੜਾਈ
ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨਦੇ ਹਨ!
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6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋ ਕ ਤੜਫ਼ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਪੀਲੇ ਪੈ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 7 ਉਹ ਸੂਰਿਮਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਯੋਿਧਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ।
8 ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੱਕਦਾ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ
ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਕਤਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। 9 ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਖੜਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ
ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ!
10 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਿਹੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਸ਼ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ
ਤੇ ਚੰਦ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਗਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ
ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਹੈ! ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ
ਹੁਣ ਵੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਿਪੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ।
13 ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ,
ੋਧ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜੀ, ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। 14 ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਭਈ ਉਹ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਬਰਕਤ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ
ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਣ?
15 ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਤੁਰੀ ਫੂਕੋ! ਪਿਵੱਤਰ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਂ-ਸਭਾ
ਬੁਲਾਓ! 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨੂੰ ਸੱਦ,ੋ ਿਨਆਿਣਆਂ ਨੂੰ , ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਿਦਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ
ਕਰੋ, ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਆਵੇ!
17 ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜਾਜਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਰੋਣ ਅਤੇ ਆਖਣ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾ,
ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਿਕਉਂ ਆਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?
12 ਪਰ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ
ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਣਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ। 19 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮਧ
ਅਤੇ ਤੇਲ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੱਜੋਗੇ, ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਫੇਰ ਿਨੰ ਿਦਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।
20 ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕ ਿਦਆਂਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਿਵਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭਜਾ ਿਦਆਂਗਾ,
ਉਹ ਦਾ ਅਗਲਾ ਿਹੱਸਾ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਿਪੱਛਲਾ ਿਹੱਸਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਦਬੂ ਉੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੜਆਂਧ ਆਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
21 ਹੇ ਦੇਸ਼, ਨਾ ਡਰ! ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਤੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ! 22 ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪਸ਼ੂਓ, ਨਾ ਡਰੋ! ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਫਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਹੰਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਲ
ਿਵਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
23 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲੋ ਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ
ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵ!ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਪਿਹਲੀ
ਵਰਖਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਿਪੱਛਲੀ ਵਰਖਾ
ਵਰਾਈ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
24 ਿਪੜ ਅੰਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੌਦਾਂ ਮਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ
ਉੱਛਲਣਗੀਆਂ। 25 ਿਜੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਿਟੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੀ
18
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ਿਟੱਡੀਆਂ, ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਅਤੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੀ
ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲੀ ਸੀ, ਖਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਉਹ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ।
26 ਤੁਸੀਂ ਿਢੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋਗੇ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ
ਹੋਵੇਗੀ। 27 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸੋ
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਹਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ
ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਜੁਆਨ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਣਗੇ। 29 ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਵੀ, ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ।
30 ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਅਚੰਭੇ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ਅਰਥਾਤ
ਲਹੂ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਥੰਮ।ਹ੍ 31 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਤੇ
ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸੂਰਜ ਹਨੇ ਰਾ ਅਤੇ ਚੰਨ ਲਹੂ
ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ! 32 ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਬੁਲਾਵੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।
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3
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਮੈਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ 2 ਉਸ ਸਮੇਂ
ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਉਤਾਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ-ਭਾਗ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਲਆ, 3 ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀਆਂ
ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮਧ
ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੇਚ ਿਦੱਤੀ!
4 ਹੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਿਕਓ, ਤੁਹਾਡਾ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਿਦਓਗੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਬਦਲਾ ਵੀ ਿਦਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੱਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ
ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ! 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਲੈ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ
6 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ
ਲਈ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਕਰੋ। 7 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ, ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ 8 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾਈਆਂ ਕੋਲ
ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਵੇਚਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ
ਆਿਖਆ ਹੈ!
9 ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
ਕਰੋ, ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ
ਆਉਣ! 10 ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਹਲ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਦਾਤਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬਰਛੀਆਂ ਬਣਾਓ! ਅਤੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਸੂਰਬੀਰ ਹਾਂ!
11 ਹੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀਓ ਸਾਰੀਓ ਕੌਮੋ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ
ਇਕੱਿਠਆਂ ਹੋ ਜਾਓ! ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ
ਦੇ। 12 ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੀ ਘਾਟੀ
ਿਵੱਚ ਜਾਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ।
1
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13 ਦਾਤੀ ਚਲਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ, ਦਾਖਾਂ
ਨੂੰ ਿਮੱਧੋ ਿਕਉਂਿਕ ਹੌਦ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਮਟਕੇ ਭਰ-ਭਰ ਉੱਛਲਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।
14 ਨਬੇੜੇ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਬੇੜੇ
ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਹੈ! 15 ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ
ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ!

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ

16 ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਗੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ

ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣਗੇ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਗੜਹ੍
ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਓਪਰੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੰਘਣਗੇ।
18 ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਿਮੱਠੀ ਮਧ ਚੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਿਟੱਿਲਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵਗੇਗਾ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਿਨੱਕਲੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਿਸੰਜੇਗਾ। 19 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਮਸਰ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਇੱਕ
ਸੁੰਨਸਾਨ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ। 20 ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਵੱਿਸਆ ਰਹੇਗਾ। 21 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦੇ
ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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ਆਮੋਸ
ਲੇਖਕ
ਆਮੋਸ 1:1 ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਬੀ ਆਮੋਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਆਮੋਸ ਤਕੋਆਹ ਿਵੱਚ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਆਮੋਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਿਝਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਟੱਡੀਆਂ
ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਮੋਸ ਦੀਆਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 760-750 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਆਮੋਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਆਮੋਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਪਾਠਕ ਸਨ।
ਉਦੇਸ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ
ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬੁਰੇ ਸਲੂ ਕ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਿਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮੋਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਭਾਗਵਾਨ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ, ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ
ਲਈ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਨਆਂ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ — 1:1-2:16
2. ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ — 3:1-8
3. ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ — 3:9-9:10
4. ਬਹਾਲੀ — 9:11-15
1 ਆਮੋਸ ਦੇ ਬਚਨ, ਿਜਹੜੀ ਤਕੋਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਚਰਵਾਿਹਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਖੇ ਦਰਸ਼ਣ ਪਾਇਆ।
ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ
ਦੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਇਆ।
2 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਗੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ
ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਸੋਗ
ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਲ ਦੀ ਚੋਟੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਅਰਾਮ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਤੰਨ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਮੁੜਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ
ਕੁਚਿਲਆ ਹੈ। 4 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਏਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਅੱਗ
ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਨ-ਹਦਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ।
5 ਮੈਂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਵਨ ਦੀ ਘਾਟੀ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ* ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੈਤ ਅਦਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਆੱਸਾ ਫੜਨ
3
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ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰ ਨੂੰ
ਜਾਣਗੇ,” ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਸਤ
ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਅੱਜ਼ਾਹ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦੋਮ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। 7 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ
ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ। 8 ਮੈਂ
ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਆੱਸਾ ਫੜਨ ਵਾਲੇ
ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਲਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਹੈ।
6 ਯਹੋਵਾਹ

ਸੂਰ

9 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਸੂਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ

ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਦੋਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨੇ ਮ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਿਖਆ। 10 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੂਰ ਦੀ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ
ਕਰੇਗੀ।”
ਅਦੋਮ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਅਦੋਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਤੰਨ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਮੁੜਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ੋਧ ਸਦਾ
ਭੜਿਕਆ ਹੀ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਖ
ਛੱਿਡਆ। 12 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਮਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਬਾਸਰਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ।”
11

ਅੰਮੋਨ

13 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ

ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਗਲਆਦ
ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਿਦੱਤਾ। 14 ਮੈਂ ਰੱਬਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ
ਕਰੇਗੀ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਿਦਨ ਲਲਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਾਵਰੋਲੇ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ
ਦਾ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਸਮੇਤ
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਹੈ।”

2
ਮੋਆਬ

ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਨੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਚੂਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
2 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੀਯੋਥ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਚੀਕ-ਿਚਹਾੜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੁੱਧ
ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਮੈਂ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਆਈਂ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ,” ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਹੈ।
1 ਯਹੋਵਾਹ

ਯਹੂਦਾਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਯਹੂਦਾਹ ਨਗਰ ਦੇ ਿਤੰਨ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਮੁੜਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਹਨਾਂ
4
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ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਚਲਦੇ ਸਨ। 5 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨਗਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਭੇਜਾਂਗਾ
ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ।”
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ

6 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ

ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ
ਜੋੜੇ ਲਈ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। 7 ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਦੀ ਿਸੱਕਰੀ ਦਾ ਵੀ
ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ, ਿਪਉ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨ। 8 ਉਹ ਹਰ ਜਗਵੇਦੀ
ਕੋਲ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ
ਪੈਿਸਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਮਧ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਪੀਂਦੇ ਹਨ।
9 “ਮੈਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਿਜਨਾਂ
ਦਾ ਕੱਦ ਿਦਆਰਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬਲੂ ਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਬਲਵਾਨ ਸਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਹੇਠ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। 10 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ
ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਲਈ ਿਫਿਰਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ। 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਬੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਜ਼ੀਰ ਠਿਹਰਾਏ। ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?” ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇਹੋ ਬਾਣੀ
ਹੈ।
12 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਧ ਿਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰੋ!
13 “ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਦਬਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਪੂਿਲਆਂ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡਾ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਭੱਜਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਨਾ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਦਾ ਬਲ ਕਾਇਮ ਨਾ
ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਰਮਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। 15 ਧਣੁੱਖਧਾਰੀ
ਖੜਹ੍ਾ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕੇਗਾ, ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ
ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। 16 ਸੂਰਿਮਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ
ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਉਸ ਿਦਨ ਨੰ ਗਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ,” ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇਹੋ ਬਾਣੀ
ਹੈ।
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1 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, 2 “ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ!”
ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ
“ਭਲਾ, ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਹਮਤ
ਨਾ ਹੋਣ? 4 ਕੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਮਲੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ
ਗੱਜੇਗਾ? ਕੀ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਫੜਹ੍ੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਵਾਜ਼ ਕੱਢੇਗਾ? 5 ਭਲਾ, ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਬਨਾਂ ਜਾਲ਼ ਿਵਛਾਏ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਫਸੇਗਾ? ਕੀ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਫੜਹ੍ੇ ਜਾਲ਼ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਛਲੇਗਾ?
6 ਭਲਾ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਨਾ ਡਰਨ? ਭਲਾ, ਜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਿਬਪਤਾ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ?
7 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਭੇਤ
ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 8 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗੱਿਜਆ
ਹੈ, ਕੌਣ ਨਾ ਡਰੇਗਾ? ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ, ਕੌਣ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾ
ਕਰੇਗਾ?”
3

ਸਾਮਿਰਯਾ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼
ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲਾਂ ਨੂੰ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖੋ, “ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ
9

*
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ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾਂ ਰੌਲ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕੰਨਾਂ
ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ!” 10 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, “ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ
ਹਨੇ ਰ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ।” 11 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਇੱਕ
ਿਵਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਗੜਹ੍ ਲੁ ੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।”
12 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਿਜਵੇਂ ਅਯਾਲੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ
ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ*, ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਜਹੜੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਪਲੰਘਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਗੱਿਦਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਛੁਡਾਏ
ਜਾਣਗੇ।”
13 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, “ਸੁਣੋ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦਓ, 14 ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਉਸੇ ਿਦਨ
ਮੈਂ ਬੈਤਏਲ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਿਸੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ। 15 ਮੈਂ
ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦਆਂਗਾ, ਹਾਥੀ
ਦੰਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਿਹਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ
ਭਵਨ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ!” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

ਇਸਰਾਏਲ ਸੁਧਰਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ
“ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ ਆਓ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰੋ, ਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ ਆ
ਕੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰੋ! ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ
ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਆਓ। 5 ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਖ਼ਮੀਰ ਿਮਲਾ
ਕੇ ਚੜਹ੍ਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਹੋਕਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ! ਿਕਉਂ ਜੋ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਸੰਦ ਹੈ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
6 “ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ
ਨਾ ਮੁੜੇ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
7 “ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਿਖਆ, ਜਦ ਿਕ ਵਾਢੀ ਦੇ
ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਪਈ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪਈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਿਗਆ। 8 ਇਸ ਲਈ
ਦੋ ਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਆਏ,
ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਪਆਸ ਨਾ ਬੁਝੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਾ
ਮੁੜੇ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
9 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਟੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਿਲਆ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 10 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਜਹੀ ਬਵਾ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ
4

3:12 ਅਰਥ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਿਵਖਾ ਸਕੇ ਿਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇਗੀ

ਜਗਾ

4

ਹੇ ਬਾਸ਼ਾਨ* ਦੀਓ ਗਊਓ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੋ! ਿਜਹੜੀਆਂ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋ,
ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀਆਂ
ਹੋ, “ਮਧ ਿਲਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਈ ਏ!” 2 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, “ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ
ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਿਖੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ!
3 ਤੁਸੀਂ ਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓਗੀਆਂ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੋਨ† ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਓਗੀਆਂ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
1

*
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ਨਾਲ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਿਲਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਪਰ ਫੇਰ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੇ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 11 “ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਦੂਮ
ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ
ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 12 “ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾ!”
13 ਵੇਖ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਜਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੌਣ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਨੇ ਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, - ਯਹੋਵਾਹ,
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ!

5
ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਇਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ,ੋ ਿਜਹੜੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਕੁਆਰੀ ਿਡੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ
ਉੱਤੇ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।”
3 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਜ਼ਾਰ* ਿਨੱਕਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੌ ਰਿਹ
ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸੌ ਿਨੱਕਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦਸ ਹੀ ਰਿਹ
ਜਾਣਗੇ।”
4 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ
ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ! 5 ਪਰ ਬੈਤਏਲ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ
ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਵੜੋ, ਨਾ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਗਲਗਾਲ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਤਏਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
6 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋਗ!ੇ ਿਕਤੇ ਉਹ
ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਸਮ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
7 ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ
ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਉਂਦੇ ਹੋ!
8 ਉਹ ਜੋ ਕੱਚ ਪਿਚਆ ਅਤੇ ਤਾਰਾ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ, ਜੋ ਘਣਘੋਰ ਹਨੇ ਰੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਹਨੇ ਰੀ ਰਾਤ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ
ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ
ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ! 9 ਿਜਹੜਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਲਵਾਨ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ!
10 ਜੋ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਤਾੜਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
11 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਘੜਹ੍ੇ ਹੋਏ
ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਨਾ ਸਕੋਗੇ! ਅਤੇ ਜੋ
ਸੁਹਾਵਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਧ ਨਾ ਪੀ
ਸਕੋਗ!ੇ 12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤ
ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ! 13 ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਹੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ!
14 ਹੇ ਲੋ ਕੋ, ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਿਫਰ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ
ਿਘਰਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ
1

*

5:3 ਿਸਪਾਹੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
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ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ, ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ।
16 ਇਸ ਲਈ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹੈ, “ਸਾਰੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਣਾ-ਿਪੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਹਾਏ ਹਾਏ! ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਿਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਗ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਤੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ-ਿਪੱਟਣ ਲਈ ਸੱਦਣਗੇ।
17 ਸਾਰੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਣਾ-ਿਪੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗਾ,” ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹੋ ਬਚਨ ਹੈ।
18 ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਲੋ ਚਦੇ
ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਦਨ ਿਕਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਹਨੇ ਰੇ
ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ! 19 ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ
ਅੱਿਗਓਂ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਿਰੱਛ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੱਪ ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਸ ਲਵੇ! 20 ਕੀ ਇਹ
ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਿਕ ਚਾਨਣ?
ਅਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚਮਕ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ?
21 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਬਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹਾਂਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ! 22 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। 23 ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ
ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਬਾਬਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ।
24 ਪਰ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ-ਮਾਸੀ ਨਦੀ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਗਣ ਿਦਓ!
25 “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਸਾਲ
ਤੱਕ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 26 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਕੀਯੂਨ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਫਰਦੇ ਰਹੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ! 27 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਤੋਂ ਪਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂਗਾ,” ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹੋ ਬਚਨ ਹੈ,
ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ!

6
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼
1 “ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ!
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੈਨ ਨਾਲ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ! ਿਜਹੜੇ ਖ਼ਾਸ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2 ਕਲਨੇ ਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਵੇਖ,ੋ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਹਮਾਥ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਫੇਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
ਗਥ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਭਲਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ?
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ? 3 ਤੁਸੀਂ ਜੋ
ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਿਦਨ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਨੇ ੜੇ ਲੈ
ਆਉਂਦੇ ਹੋ!
4 “ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਪਲੰ ਘਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇ ਟਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਵਛਾਉਿਣਆਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਚੌਣੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਛੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ! 5 ਤੁਸੀਂ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਬੇਸੁਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, 6 ਤੁਸੀਂ
ਿਪਆਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਮਧ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸ ਤੇਲ ਨਾਲ
ਮਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ! 7 ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ
ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ-ਿਵਲਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।”
8 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ।”
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9 ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦਸ ਮਨੁੱਖ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ
ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, 10 ਿਫਰ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਪੁੱਛੇ, “ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ?” ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇ, ਨਹੀਂ,
ਤਾਂ ਉਹ ਆਖੇਗਾ, “ਚੁੱਪ ਰਿਹ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ!”
11 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਛੇਕਾਂ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਘਰ ਦਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਭਲਾ, ਘੋੜੇ
ਚੱਟਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ
ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ! 13 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿਖ਼ਆਲੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ
ਅਨੰ ਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲ ਨਾਲ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ?” 14 ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, “ਵੇਖ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਿਜਹੜੀ ਹਮਾਥ ਦੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਅਰਾਬਾਹ ਦੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਏਗੀ।”

7
ਿਟੱਡੀਆਂ
1 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਨੇ ਹਾੜਹ੍ੀ
ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਉੱਗਣ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਿਟੱਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਿਤਆਰ ਹੋ
ਰਹੀ ਸੀ। 2 ਜਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਾਹ ਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤਦ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰ! ਯਾਕੂਬ ਿਕਵੇਂ ਸਿਥਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ
ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ?” 3 ਇਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਅੱਗ

4 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਵੱਡੇ
ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। 5 ਤਦ ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰੁੱਕ ਜਾ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਯਾਕੂਬ ਿਕਵੇਂ ਸਿਥਰ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ?” 6 ਇਸ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸਾਹਲ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਹਲ ਨਾਲ
ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਾਹਲ
ਸੀ। 8 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਆਮੋਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ?”
ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇੱਕ ਸਾਹਲ।” ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਾਹਲ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ। 9 ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਉਜਾੜ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ
ਉੱਠਾਂਗਾ।”
7

ਆਮੋਸ ਅਤੇ ਅਮਸਯਾਹ
ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਜਾਜਕ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ, “ਆਮੋਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, 11 ਿਕਉਂਿਕ ਆਮੋਸ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
10 ਤਦ

7:13 ਹੈਕਲ

†

7:14 ਦੇਖਭਾਲ

12 ਤਦ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਆਮੋਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਣ
ਵਾਲੇ, ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾ! ਉੱਥੇ ਹੀ
ਰੋਟੀ ਖਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ 13 ਪਰ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਫੇਰ
ਕਦੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ* ਹੈ।” 14 ਆਮੋਸ ਨੇ ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ
ਅਯਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਲਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲ† ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਸੀ,” 15 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜੜ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਨ ਤੋਂ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰ!” 16 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ, “ਤੂੰ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ!” 17 ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੇਸਵਾ ਬਣ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਭੂਮੀ ਮਾਪ ਕੇ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਇੱਕ
ਅਣਜਾਣੇ‡ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਹੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ!

8

ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਿਤੰਨ ਦਰਸ਼ਣ

*

ਆਮੋਸ 8:12

‡

7:17 ਅਸ਼ੁੱਧ

*

ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਗਰਮੀ
ਦੇ ਫਲਾਂ* ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਸੀ। 2 ਉਸਨੇ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਆਮੋਸ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ?” ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਗਰਮੀ ਦੇ ਫਲਾਂ
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ।” ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਿਗਆ ਹੈ! ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ
ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ।” 3 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, “ਉਸ ਿਦਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੀਤ
ਿਵਰਲਾਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ!”
1

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਤਨ
“ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਿਨਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,” ਸੁਣੋ! 5 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ,
“ਅਮੱਿਸਆ ਕਦੋਂ ਬੀਤੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਵੇਚੀਏ? ਅਤੇ ਸਬਤ
ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖੱਤੇ ਖੋਲੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਏਫਾਹ
ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕੇਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਛਲ ਨਾਲ ਡੰਡੀ ਮਾਰੀਏ,
6 ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ
ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵੇਚੀਏ!”
7 ਯਹੋਵਾਹ, ਿਜਸ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, “ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗਾ! 8 ਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੰਬੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਦੀ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਚੜਹ੍ੇਗਾ, ਜੋ ਉੱਛਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਿਮਸਰ ਦੀ
ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰਾਂ!”
9 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, “ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਭਰੀ
ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਲਾਹ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਿਦਨ-ਿਦਹਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਨੇ ਰਾ
ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। 10 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਬਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਿਵਰਲਾਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੱਕਾਂ ਉੱਤੇ
ਟਾਟ ਬੰਨਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਸਰ ਨੂੰ ਗੰਜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ
ਅਿਜਹਾ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਇਕਲੌਤੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਅੰਤ ਭੈੜੇ ਿਦਨ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
11 “ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵੇਖ, ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ
ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਆਸ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਾਲ
ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੱਕ
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ਭਟਕਦੇ ਿਫਰਨਗੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਧਰਉੱਧਰ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਿਫਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ।
13 “ਉਸ ਿਦਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਗੜੇ ਜੁਆਨ
ਿਪਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ! 14 ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਦੀ ਅਸ਼ਮਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਦਾਨ, ਤੇਰੇ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਅਤੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਦੇ ਰਾਹ† ਦੀ ਸਹੁੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਡੱਗ
ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਠਣਗੇ!”

9
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਦੇ ਿਸਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਖਟਾਂ ਿਹੱਲਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਗ ਕੇ ਭੰਨ ਸੁੱਟ! ਅਤੇ ਜੋ ਬਚ ਜਾਣ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢਾਂਗਾ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਜ ਨਾ
ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇਗਾ।
2 “ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਲੈ ਣ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਲਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ
ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ! 3 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ
ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਲੁ ੱਕ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਫੜਹ੍ ਲਵਾਂਗਾ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁ ੱਕ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਪ
ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਸੇਗਾ! 4 ਭਾਵੇਂ ਵੈਰੀ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗੀ! ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ।”
5 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਿਪਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ
ਦੇਸ਼ ਿਮਸਰ ਦੀ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਛਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਫੇਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ
ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ!
7 “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੂਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ?”
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। “ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ, ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਫ਼ਤੋਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਕੀਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਇਆ? 8 ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
9 “ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਐਂਵੇਂ ਛਾਣ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਅੰਨ ਛਾਨਣੀ ਿਵੱਚ
ਛਾਣੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਿਡੱਗੇਗਾ। 10 ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ
ਿਬਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲੇਗੀ!”
1 ਮੈਂ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
“ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ,
12 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦੋਮ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ
ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,”
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
13 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, “ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਜਦ ਹਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ
ਿਮੱਧਣ ਵਾਲਾ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ
ਨਵੀਂ ਮਧ ਚੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਟੱਿਲਆਂ ਤੋਂ ਵਗੇਗੀ! 14 ਮੈਂ ਆਪਣੀ
11
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ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਉੱਜੜੇ
ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਅੰਗੂਰੀ
ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਧ ਪੀਣਗੇ, ਉਹ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗੇ। 15 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ,
ਫੇਰ ਕਦੇ ਪੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ,” ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹੈ।
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ਲੇਖਕ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਓਬਦਯਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ l
ਅਦੋਮ ਦੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ ਦੀ ਇਸ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,
ਯਰੂਸ਼ਲੇਮ ਉੱਤੇ ਓਬਦਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਜ਼ੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਓਬਦਯਾਹ
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ l
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 605-586 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਓਬਦਯਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਿਲਿਖਆ (ਓਬਦਯਾਹ 11-14), ਅਰਥਾਤ ਬਾਬਲ ਦੀ
ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ l
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਅਦੋਮੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਕ
ਯਹੂਦਾਹ ਸੀl
ਉਦੇਸ਼
ਓਬਦਯਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਨਬੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਸ
ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਦੋਮ ਦੀ ਿਨੰ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਪਾਪਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੇ
ਸਨ l ਅਦੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਏਸਾਓ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ l ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਿਪਆ
ਸੀl ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਦੋਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾl
ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲੋਂ ਿਨਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਬਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀl ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਆਖਰੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀਯੋਨ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ
ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈl
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਧਰਮੀ ਿਨਆਂ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਅਦੋਮ ਦਾ ਤਬਾਹੀ — 1:1-14
2. ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਿਜੱਤ — 1:15-21
ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ l ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਇਹ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼
ਵਾਹਕ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ, ਉੱਠ! ਅਸੀਂ
ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਈਏ! 2 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਛੋਟਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਾਢੀ ਿਘਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ! 3 ਹੇ ਚੱਟਾਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ! ਿਜਸ ਦਾ ਿਠਕਾਣਾ ਉਿਚਆਈ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਹੇਗਾ? 4 ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ
ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਚਾ ਚੜਹ੍ ਜਾਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਆਲਣਾ ਤਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ
ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹ ਲਵਾਂਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
5 ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਵੀ ਆਉਣ (ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ
ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁ ੱਟਣਗੇ? ਜੇ ਅੰਗੂਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਕੀ
ਉਹ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ? 6 ਪਰ ਏਸਾਓ ਦਾ ਮਾਲ ਿਕਵੇਂ ਭਾਲ
1 ਓਬਦਯਾਹ
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ਕੇ ਲੁ ੱਿਟਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਦੱਿਬਆ ਹੋਇਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਿਕਵੇਂ
ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਹੈ! 7 ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦੇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਹੋ ਗਏ,
ਜੋ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਫੰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, “ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ
ਿਦਨ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪਰਬਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਨਾ ਿਦਆਂਗਾ।” 9 ਹੇ ਤੇਮਾਨ ਸ਼ਿਹਰ, ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਘਬਰਾ
ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਕਤਲ
ਹੋ ਕੇ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ!
ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਸ ਹੋ
ਜਾਵੇਂਗਾ। 11 ਉਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਦੂਰ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਪਰਾਏ ਉਹ
ਦਾ ਮਾਲ-ਧਨ ਲੁ ੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਓਪਰੇ ਉਹ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੂੰ
ਵੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਸੀ! 12 ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਿਦਨ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ!
ਤੈਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਅਨੰ ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਿਦਨ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ! 13 ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ! ਤੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ
ਿਦਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ! ਤੈਨੂੰ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁ ੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ!
14 ਤੈਨੂੰ ਚੁਰਾਿਹਆਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ
ਭੱਜਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ
ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ!
10 ਤੇਰੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਦਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ੜੇ
ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਪਵੇਗੀ। 16 ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਪੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਨੱਤ
ਪੀਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੀਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ!
15
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17 ਪਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ

ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ
ਕਰੇਗਾ। 18 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਅੱਗ, ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਲੰਬ
ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਾੜਨਗੇ ਅਤੇ ਭਸਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਕੋਈ
ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ।
19 ਦੱਖਣ ਦੇ ਲੋ ਕ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ
ਲੋਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਗਲਆਦ
ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। 20 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ
ਿਵੱਚ,ੋਂ ਿਜਹੜੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਫਥ ਸ਼ਿਹਰ
ਤੱਕ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਿਜਹੜੇ ਸਫ਼ਾਰਦ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। 21 ਬਚਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪਰਬਤ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਯੂਨਾਹ
ਲੇਖਕ
ਯੂਨਾਹ 1:1 ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਬੀ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਯੂਨਾਹ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਹ ਗਥ-ਹੇਫ਼ਰ
ਨਾਮ ਦੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ
ਿਵੱਚ ਗਲੀਲ ਵਜੋਂ ਜਾਿਣਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ (2 ਰਾਜਾ 14:25)। ਇਹ
ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਕੁਝ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 793-450 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਾ ਦੇ ਭੂਮੱਧ
ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਹੱਦਕਲ ਦਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ
ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੀਨਵਾਹ ਿਵੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ
ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ।
ਉਦੇਸ਼
ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਦਾਰੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇ
ਹਨ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਿਵਲੱਖਣ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਕੇਵਲ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ
ਤੋਬਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਿਜਆਂ
ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ — 1:1-14
2. ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਜਾਣਾ
— 1:15, 16
3. ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਤੋਬਾ — 1:17-2:10
4. ਯੂਨਾਹ ਦਾ ਨੀਨਵਾਹ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ — 3:1-10
5. ਯੂਨਾਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਰਸ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ — 4:1-11
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਅਿਮੱਤਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ,
2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ! ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪੁਕਾਰ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।” 3 ਪਰ ਯੂਨਾਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਫ਼ਾ
ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਤਰਸ਼ੀਸ਼
ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਦ ਯੂਨਾਹ ਉਸ ਦਾ ਭਾੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜ
ਜਾਵੇ।
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4 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚੰਡ ਹਨੇ ਰੀ ਵਗਾਈ
ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਤੁਫ਼ਾਨ ਆ ਿਗਆ, ਅਿਜਹਾ ਿਕ ਜਹਾਜ਼
ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 5 ਤਦ ਮਲਾਹ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋ
ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਾ
ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਯੂਨਾਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਗੂੜਹ੍ੀ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ। 6 ਤਦ ਕਪਤਾਨ ਯੂਨਾਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਗੂੜਹ੍ੀ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਸੌਂ
ਸਕਦਾ ਹੈਂ? ਉੱਠ! ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ! ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਾ
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਈਏ!”
7 ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਆਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ
ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਿਕ ਇਹ ਿਬਪਤਾ ਿਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ
ਪਈ ਹੈ।” ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ਯੂਨਾਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੱਕਲੀ। 8 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ
ਿਕ ਇਹ ਿਬਪਤਾ ਿਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਿਕਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਿਕਹਿੜਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈਂ?” 9 ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਇਬਰਾਨੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਜਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ।” 10 ਤਦ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ “ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ
ਕੀਤਾ?” ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਯੂਨਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ
ਭੱਜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
11 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ
ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ?” ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ
ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 12 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਉ, ਫੇਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ
ਵੱਡਾ ਤੁਫ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।” 13 ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਲ ਚੱਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਲਾ
ਨਾ ਸਕੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵੱਧਦੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 14 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਨਾ ਪਾ ਿਕਉਂਿਕ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਚਾਿਹਆ, ਤੂੰ ਉਹੋ ਕੀਤਾ ਹੈ!
15 ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। 16 ਤਦ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈਅ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਲੀ
ਚੜਹ੍ਾਈ ਅਤੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀਆਂ।
17 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਠਿਹਰਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਯੂਨਾਹ
ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਰਾਤ ਉਸ ਮੱਛੀ
ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ।

2

ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਮੱਛੀ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, 2 “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ,
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ।”
3 “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਿਘਆਈ ਿਵੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਿਹ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਹੜਹ੍ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ,
ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ।”
4 ਤਦ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਹਾਂ,
1 ਤਦ ਯੂਨਾਹ ਨੇ
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ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਵਨ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂਗਾ।
5 “ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੱਕ ਘੁੱਟ ਿਲਆ,
ਡੁੰਿਘਆਈ ਨੇ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ,
ਸਾਗਰੀ ਜਾਲ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਲਪੇਿਟਆ ਿਗਆ!
6 “ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਤੱਕ ਡੁੱਬ ਿਗਆ,
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ,
ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਟੋਭੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਪਰ
ਿਲਆਇਆ।
7 “ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਿਗਆ,
ਤਦ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ
ਗਈ।
8 “ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਰਥ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਨ।
9 “ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ
ਚੜਹ੍ਾਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ,
ਬਚਾਉ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ।”
10 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨਾਹ
ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਉਗਲ ਿਦੱਤਾ।

3
ਆਿਗਆ ਮੰਨਣਾ
1 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਯੂਨਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ,
2 “ਉੱਠ! ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ, ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ!” 3 ਤਦ
ਯੂਨਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਕੋਲ ਿਗਆ। ਨੀਨਵਾਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਸੋਲਾਂ ਿਕਲੋਮੀਟਰ
ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 4 ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ,
“ਹੁਣ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਹੋਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਨੀਨਵਾਹ ਢਾਿਹਆ ਜਾਵੇਗਾ!”
5 ਤਦ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਿਡਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਛੋਿਟਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਲਏ।
6 ਜਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਿਠਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਬਸਤਰ ਲਾਹ
ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਰਾਖ਼ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਿਗਆ। 7 ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੀਨਵਾਹ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ - “ਨਾ ਆਦਮੀ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ,
ਨਾ ਵਗ, ਨਾ ਇੱਜੜ ਕੁਝ ਚੱਖਣ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, 8 ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੱਪੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ!
ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਿਫਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ! 9 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਯਾ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੜਿਕਆ ਹੋਇਆ ੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਈਏ?”
10 ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ
ਪਛਤਾਇਆ; ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

4
ਯੂਨਾਹ ਦਾ ੋਧ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ
1 ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਿਗਆ। 2 ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ
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ਇਹੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੰਦਾ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਿਗਆ
ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਿਜਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਰਪਾਲੂ ਅਤੇ ਦਯਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਜੋ ੋਧ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਵਾਨ ਹੈਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਰ੍ਸੰਨ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। 3 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਜੀਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।” 4 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੇਰਾ ੋਧ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ?” 5 ਤਦ ਯੂਨਾਹ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਪਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਛਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਿਗਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਖੇ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?
6 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਉਗਾ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਹ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ
ਅਨੰ ਦ ਹੋਇਆ। 7 ਪਰ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜੇ
ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਡੰਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਸੁੱਕ
ਿਗਆ। 8 ਜਦ ਸੂਰਜ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੂ ਵਗਾਈ ਅਤੇ ਜਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਤ
ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਿਕ “ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ!”
9 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰਾ ੋਧ ਜੋ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ?” ਅੱਗੋਂ ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਂ, ਸਗੋਂ
ੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈ!” 10 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬੂਟੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ
ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ, ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ
ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਉੱਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਸੁੱਕ ਿਗਆ। 11 ਤਦ
ਕੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੀਨਵਾਹ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ
ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭੇਤ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?”
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ਮੀਕਾਹ
ਲੇਖਕ
ਮੀਕਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨਬੀ ਮੀਕਾਹ ਸੀ (ਮੀਕਾਹ 1:1)।
ਮੀਕਾਹ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਨਬੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆ
ਿਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ
ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ
ਸਕੇ। ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਮੀਕਾਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਰਹਾ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਨਮਰ, ਘੱਟ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ, ਲੰਗੜੇ,
ਿਤਆਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੁੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਉਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ (ਮੀਕਾਹ 4:6)। ਮੀਕਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਿਵੱਚ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ
ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੱਤ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਬੈਤਲਹਮ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਮੀਕਾਹ 5:2)।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 730-650 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਬਚਨ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਤਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿਹਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (1:2-7)। ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱਸੇ
ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਲਾਮੀ
ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਯਹੂਦਾਹ
ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਮੀਕਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੋ ਅਿਹਮ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਰਦਿਗਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ: ਪਿਹਲੀ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ
(1:1-3:12), ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ (4:1-5:15)। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਈਸ਼ਵਰੀ ਿਨਆਂ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ — 1:1-2:13
2. ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ — 3:1-5:15
3. ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ — 6:1-7:10
4. ਸਾਰਾਂਸ਼ — 7:11-20
1 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਜਹੜੀ ਮੋਰਸ਼ਤੀ ਮੀਕਾਹ ਕੋਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਯੋਥਾਮ, ਆਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਈ,
- ਉਹ ਦਰਸ਼ਣ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਵੇਿਖਆ।

ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ
ਸਾਰੀਓ ਕੌਮੋ, ਸੁਣ,ੋ ਿਧਆਨ ਲਾਓ,
ਹੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ!
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇ,
ਹਾਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਕਲ ਤੋਂ।
3 ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇਗਾ।
4 ਪਰਬਤ ਉਹ ਦੇ ਹੇਠ ਿਪਘਲ ਜਾਣਗੇ,
ਵਾਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚੀਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,
2 ਹੇ
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ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਮ
ਅਤੇ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ।
5 ਇਹ ਸਭ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਅਪਰਾਧ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੈ?
ਕੀ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨਹੀਂ? ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹਨ?
ਕੀ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਹੀਂ?
6 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ,
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ,
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਰੇੜਹ੍ ਿਦਆਂਗਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰ ਗਾ ਕਰਾਂਗਾ।
7 ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵੇਸ਼ਵਾਿਗਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੇਸ਼ਵਾਿਗਰੀ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ!
8 ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨੰ ਗਾ ਿਫਰਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਿਗੱਦੜਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਸਆਪਾ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਂਗੂੰ ਸੋਗ ਕਰਾਂਗਾ।
9 ਉਸ ਦਾ ਫੱਟ ਅਸਾਧ ਹੈ,
ਿਬਪਤਾ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ,
ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ,
ਸਗੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਰੋਵੋ,
ਬੈਤ-ਲਅਫਰਾਹ ਿਵੱਚ ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਲੇਟੋ।
11 ਹੇ ਸ਼ਾਫੀਰ ਦੀਏ ਵਾਸਣੇ, ਨੰ ਗੀ ਅਤੇ ਿਨਰਲੱਜ ਲੰ ਘ ਜਾ!
ਸਅਨਾਨ ਦੀ ਵਾਸਣ ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਲਦੀ,
ਬੈਤ-ਏਸਲ ਦੇ ਰੋਣ-ਿਪੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
12 ਮਾਰੋਥ ਦੀ ਵਾਸਣ ਨੇ ਕੀ ਲਈ ਤੜਫ਼ਦੀ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਬਪਤਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਆਣ ਪਈ
ਹੈ।
13 ਹੇ ਲਾਕੀਸ਼ ਦੀਏ ਵਾਸਣੇ, ਤੇਜ਼ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਥ ਅੱਗੇ ਜੋਤ,
ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਗਏ।
14 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੋਰਸਥ-ਗਥ ਨੂੰ ਿਵਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸੁਗ਼ਾਤ ਦੇ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਕਜ਼ੀਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਹੀ ਿਮਲਣਗੇ।
15 ਹੇ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਦੀਏ ਵਾਸਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਫੇਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਅਦੁੱਲਾਮ ਤੱਕ ਆਵੇਗਾ।
16 ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਿਸਰ
ਮੁਨਾ,
ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਉਕਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਗੰਜਾ ਕਰ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
10 ਗਥ

2
ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਵਛਾਉਿਣਆਂ ਉੱਤੇ ਬਦੀ ਸੋਚਦੇ
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ!
ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ।
2 ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਲੋ ਭ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ,
1 ਹਾਏ

ਮੀਕਾਹ 2:3

571

ਨਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਸਗੋਂ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਅਨੇ ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹੀ ਿਬਪਤਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ,
ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ,
ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੋਗ,ੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇਗਾ!
4 ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਉਤ ਆਖਣਗੇ,
ਅਤੇ ਰੋਂਦ-ੇ ਿਪੱਟਦੇ ਹੋਏ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ,
ਸਾਡਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ!
ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ!
5 ਸੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ
ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਵੇ।
6 ਉਹ ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰੋ,
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰੋ,
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
7 ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕੀ ਇਹ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇ?
ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੇਸਬਰ ਹੈ?
ਭਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ?
ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਿਸੱਧੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
8 ਪਰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਉੱਠੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚੱਦਰ ਿਖੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
ਜੋ ਚੈਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਖਆਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਿਹ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
9 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ , ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਿਣਆਂ
ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਆਿਣਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ
ਸਦਾ ਲਈ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
10 ਉੱਠ, ਚੱਲੇ ਜਾਓ!
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
11 ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਝੂਠੀ ਅਤੇ
ਿਵਅਰਥ ਗੱਲ ਬਕੇ ਅਤੇ ਆਖੇ,
“ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਧ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਾਂਗਾ,”
ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!
12 ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਰਾਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ,
ਇੱਕ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਜੋ ਚੰਗੀ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਫੇਰ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ।
13 ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾਵੇਗਾ,
ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਿਨੱਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

3
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ
1 ਮੈਂ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਮੁਖੀਓ,
ਅਤੇ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆਗੂਓ, ਸੁਣੋ!
ਕੀ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ?
2 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ,
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ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਚਦੇ ਹੋ,
3 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦੇ
ਹੋ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੜਾਹੀ ਿਵੱਚ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ
ਕਰਦੇ ਹੋ!
4 ਤਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਗੇ,
ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ,
ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁ ਕਾ ਲਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
5 ਉਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਲਈ “ਸ਼ਾਂਤੀ” ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ
ਲੜਾਈ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:
6 ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਬਨਾਂ ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਰਾਤ ਆਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹਨੇ ਰਾ ਆਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਭਿਵੱਖ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ,
ਨਬੀਆਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
7 ਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਗੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ।
8 ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ,
ਬਲ, ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਪਾਪ ਦੱਸਾਂ।
9 ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀਓ,
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆਗੂਓ, ਇਹ ਸੁਣੋ!
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਸਿਧਆਈ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦੇ ਹੋ,
10 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਸਾਰਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਬਦੀ ਨਾਲ।
11 ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਿਨਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਸ ਦੇ ਜਾਜਕ ਭਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਉਸ ਦੇ ਨਬੀ ਧਨ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
ਭਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੋਈ ਿਬਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ!
12 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਸੀਯੋਨ ਖੇਤ ਵਾਂਗੂੰ ਵਾਿਹਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਭਵਨ ਦਾ ਪਰਬਤ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਉਿਚਆਈ ਵਰਗਾ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।

4

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ
ਯਸਾ 2:1-4
1 ਆਖਰੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਪਰਬਤ ਸਾਿਰਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਵਗਣਗੀਆਂ।
2 ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਣਗੀਆਂ,
“ਆਓ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ੀਏ,
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਾਈਏ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਿਵਖਾਵੇ,
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ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ,”
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇਗਾ।
3 ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਮਤਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਲ ਦੇ ਫਾਲੇ ਬਣਾਉਣਗੇ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤ।
ਕੌਮ, ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਿਸੱਖਣਗੇ।
4 ਪਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ
ਬੈਠਣਗੇ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
5 ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਮਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਪਕਾਲ
ਤੱਕ ਚੱਲਾਂਗ।ੇ
ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
“ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੰਗਿੜਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਂਗਾ,
ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ।
7 ਮੈਂ ਲੰ ਗਿੜਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕੀਆ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ,
ਅਤੇ ਦੂਰ ਕੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਕੌਮ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, - ਹਾਂ,
ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ।”
8 ਤੂੰ, ਹੇ ਏਦਰ ਦੇ ਬੁਰਜ, ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪਰਬਤ,
ਪਿਹਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਵੇਗੀ,
ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ।
9 ਹੁਣ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਿਚੱਲਾਉਂਦੀ ਹੈਂ?
ਕੀ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ?
ਕੀ ਤੇਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ,
ਜੋ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਪੀੜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ?
10 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਪੀੜਾਂ ਨਾਲ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਜਨਮ ਦੇ!
ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਂਗੀ,
ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਂਗੀ,
ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ,
ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇਂਗੀ,
ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
11 ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ,
ਉਹ ਕਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ,
“ਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਘੂਰਦੀਆਂ ਰਿਹਣ!”
12 ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,
ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਿਲਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ।
13 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਗਾਹ!
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਸੰਗ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਖੁਰ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।
ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰੇਂਗੀ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ-ਧਨ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਅਰਪਣ
ਕਰੇਂਗੀ।
6 ਯਹੋਵਾਹ

1 ਹੁਣ

5

ਹੇ ਜੱਿਥਆਂ ਦੀਏ ਧੀਏ,
ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਜੱਿਥਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰ,
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ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਨਆਈਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ।
ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਹੇ ਬੈਤਲਹਮ ਅਫਰਾਥਾਹ,
ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈਂ,
ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਜਸ ਦਾ ਿਨੱਕਲਣਾ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਅਨਾਦੀ ਤੋਂ ਹੈ।
3 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ
ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਵ,ੇ
ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁੜ
ਜਾਣਗੇ।
4 ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਲ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ
ਇੱਜੜ ਚਾਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
5 ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
2 ਪਰ

ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਜਦ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨਗੇ,
ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫਰਨਗੇ,
ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੱਤ ਅਯਾਲੀ,
ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਠ ਪਰ੍ਧਾਨ ਖੜਹ੍ੇ ਕਰਾਂਗ।ੇ
6 ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਸੁੱਟਣਗੇ,
ਅਤੇ ਿਨਮਰੋਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਾਂਿਘਆਂ ਤੱਕ,
ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ,
ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫਰਨਗੇ,
ਤਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਗੇ।
7 ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ,
ਤੇਲ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗ,ੂੰ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਘਾਹ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਦੀਆਂ,
ਨਾ ਹੀ ਆਦਮ-ਵੰਸ਼ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
8 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ,
ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਮਤਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ,
ਿਜਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ,
ਜਾਂ ਿਜਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜੜਾਂ ਿਵੱਚ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਲਤਾੜਦਾ ਤੇ ਪਾੜਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ!
9 ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਿਠਆ ਰਹੇਗਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।
10 “ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ,” ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
“ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗਾ।
11 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟਾਂਗਾ।
12 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ-ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਹੂਰਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ।
13 ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਵੱਢ
ਸੁੱਟਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇਂਗਾ।
14 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗਾ।
15 ਮੈਂ ੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ,
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ!”
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ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਰੋਪ
ਿਕ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਉੱਠ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ,
ਅਤੇ ਿਟੱਲੇ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ!
2 ਹੇ ਪਰਬਤੋਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣ,ੋ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੀਓ ਅਟੱਲ ਨੀਂਹੋ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਝਗੜੇਗਾ।
3 ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੈ?
ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਥਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ!
4 ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ,
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਿਲਆ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਿਮਰਯਮ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ।
5 ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਿਕ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਤੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਕੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਸ਼ੱਟੀਮ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਗਲਗਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ!
1 ਸੁਣੋ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਵਾਂ,
ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂ?
ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ
ਹਜ਼ੂਰ ਆਵਾਂ?
7 ਭਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੇਡੂਆਂ ਨਾਲ,
ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਦਆਂ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ?
8 ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਥੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਿਕ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ਼
ਕਰ,
ਦਯਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਚੱਲ?
9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨੇਗੀ,
ਰਾਜ-ਡੰਡੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਸੁਣ!ੋ
10 ਕੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ?
ਨਾਲੇ ਏਫ਼ਾਹ ਦੇ ਘੱਟ ਨਾਪ ਜੋ ਸਰਾਪੀ ਹਨ?
11 ਭਲਾ, ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਣੀ ਡੰਡੀ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਥੈਲੀ ਿਵੱਚ ਖੋਟੇ ਵੱਟੇ ਹਨ?
12 ਉਸ ਦੇ ਧਨੀ ਲੋ ਕ ਅਨੇ ਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਫ਼ਰੇਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਕਦੀ ਹੈ।
13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਦਾਈ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
14 ਤੂੰ ਖਾਵੇਂਗਾ ਪਰ ਰੱਜੇਂਗਾ ਨਹੀਂ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਰਹੇਗੀ,
ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਤਾਂ ਕਰੇਂਗਾ ਪਰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ ਨਹੀਂ,
ਅਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬਚਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ।
15 ਤੂੰ ਬੀਜੇਂਗਾ ਪਰ ਵੱਢੇਂਗਾ ਨਹੀਂ,
ਤੂੰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢੇਂਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲੇਂਗਾ ਨਹੀਂ,
ਤੂੰ ਅੰਗੂਰ ਿਮੱਧੇਂਗਾ ਪਰ ਦਾਖਰਸ ਨਾ ਪੀਵੇਂਗਾ।
16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਮਰੀ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਨਾਲੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ,
6 ਮੈਂ
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ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਖ਼ੌਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਚੁੱਕੋਗੇ।

7
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨੈ ਿਤਕ ਪਤਨ
1 ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ,
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਅੰਗੂਰੀ ਦਾਣੇ
ਚੁੱਗਦਾ ਹੈ,
ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੱਛਾ ਨਹੀਂ,
ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ।
2 ਭਗਤ ਲੋ ਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ,
ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸੱਧਾ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਸਭ ਖ਼ੂਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਲ਼ ਿਵਛਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3 ਉਹ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ ਿਰਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ,
ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦਾ ਲੋਭ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
4 ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਸੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਕੰਡੇਦਾਰ ਬਾੜੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ,
ਤੇਰੇ ਰਾਿਖਆਂ ਦਾ ਿਦਨ,
ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣ ਦਾ ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ!
5 ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ,
ਿਮੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ,
ਸਗੋਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਿਹੱਕ ਉੱਤੇ ਲੇਟਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੀਂ।
6 ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਿਪਤਾ ਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਧੀ ਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਨੂੰ ਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ,
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।
7 ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ,
ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ।
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ
ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾ,
ਜਦ ਮੈਂ ਿਡੱਗ ਪਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉੱਠਾਂਗਾ,
ਜਦ ਮੈਂ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ।
9 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਸਿਹ ਲਵਾਂਗਾ,
ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਲੜੇ,
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ,
ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਧਰਮ ਵੇਖਾਂਗਾ।
10 ਮੇਰੀ ਵੈਰਨ ਵੇਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗੀ,
ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?
ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ,
ਤਦ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਿਚੱਕੜ ਵਾਂਗੂੰ ਿਮੱਧੀ ਜਾਵੇਗੀ!
11 ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਿਦਨ!
ਉਸ ਿਦਨ ਤੇਰੀ ਹੱਦ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
12 ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੋਂ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੋਂ,
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਦਿਰਆ ਤੱਕ,
ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ,
ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ,
13 ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਕਾਰਨ।
8 ਹੇ

ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ
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14 ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਚਾਰ,
ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ,
ਿਜਹੜੇ ਕਰਮਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਬਾਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਚਰਨ, ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਚਰਦੇ ਸਨ।
15 ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ,ੂੰ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭੇ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ।
16 ਕੌਮਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ
ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
17 ਉਹ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂੰ ਧੂੜ ਚੱਟਣਗੀਆਂ,
ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਥਰਥਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਨੱਕਲਣਗੀਆਂ,
ਉਹ ਭੈਅ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਗੀਆਂ।
18 ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਿਕਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ? ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼
ਕਰੇ,
ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵ,ੇ
ਉਹ ਆਪਣਾ ੋਧ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਯਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
19 ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇਗਾ।
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਿਹ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਂਗਾ।
20 ਤੂੰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ,
ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਦਯਾ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ,
ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ।
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ਨਹੂਮ
ਲੇਖਕ
ਨਹੂਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੂਮ (ਇਬਰਾਨੀ
ਿਵੱਚ “ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ” ਜਾਂ “ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ”) ਅਲਕੋਸ਼ੀ
ਕਰਕੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (1:1)। ਨਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹੂਮ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਤੋਬਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦ ਯੂਨਾਹ ਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ
ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਪਛਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 620-612 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਨਹੂਮ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਦੋ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਇਿਤਹਾਿਸਕ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ: ਨ-ਆਮੋਨ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ
ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਪਤਨ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਨਹੂਮ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਨੇ
10 ਉੱਤਰੀ ਗੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਵੀ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਯਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਜਦ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਦਾ ਸਹੀ
ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
150 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਨਬੀ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਸ
ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ
ਰਿਹਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ
ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜੱਤਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਬਲਕੁਲ ਬੇਰਹਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਹੂਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਲੋਕ ਛੇਤੀ
ਹੀ ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਦਲਾਸਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ — 1:1-14
2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਨੀਨਵਾਹ ਦਾ ਿਨਆਂ — 1:15-3:19
ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ। ਅਲਕੋਸ਼ੀ ਨਹੂਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ
ਦੀ ਪੋਥੀ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਲਈ ੋਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ! 3 ਯਹੋਵਾਹ ੋਧ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਲ
ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਵਾਵਰੋਲੇ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਉਹ
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਨ। 4 ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਿਝੜਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ
1 ਨੀਨਵਾਹ
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ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਸ਼ਾਨ ਅਤੇ
ਕਰਮਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5 ਪਰਬਤ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਿਟੱਲੇ ਿਪਘਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ
ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਉਸ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 6 ਉਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੇ ੋਧ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਾ
ਗੁੱਸਾ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਰੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ! 7 ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੜਹ੍ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 8 ਪਰ
ਉੱਛਲਦੇ ਹੜਹ੍ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। 9 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਤ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ, ਿਬਪਤਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉੱਠੇਗੀ! 10 ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਿਡਆਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਿਜਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਭੱਠੇ
ਵਾਂਗੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 11 ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਤਾਨੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਿਕੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ,
ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਫਰ ਨਾ ਿਦਆਂਗਾ। 13 ਹੁਣ
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ
ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਵੰਸ਼ ਫੇਰ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ
ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਢਾਲ਼ੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਕੱਟ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਾਂਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਿਘਣਾਉਣਾ ਹੈਂ! 15 ਵੇਖ,ੋ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰ! ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਬਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ
ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ
ਹੈ!
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ਨੀਨਵਾਹ ਦਾ ਪਤਨ
1 ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੜਹ੍ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਰ, ਰਾਹ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ, ਕਮਰ ਕੱਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਬਹੁਤ
ਵਧਾ! 2 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਉੱਤਮਤਾਈ ਵਾਂਗੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੁ ਟੇਿਰਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਕੀਤਾ। 3 ਉਹ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਲਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ, ਫ਼ੌਜੀ ਿਕਰਮਚੀ ਵਰਦੀ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰੱਥ ਦਾ ਲੋਹਾ ਅੱਗ
ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਰੂ ਦੇ ਬਰਛੇ
ਝੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 4 ਰੱਥ ਸੜਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸਰ ਤੋੜ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਚੌਂਕਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲਾਂ
ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਜਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਨ! 5 ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦ-ੇ ਜਾਂਦੇ ਠੇਡਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਉਸ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੱਲ ਨੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖੜਹ੍ਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਲ
ਗਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਹ ਬੇਪੜਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਉਹ ਿਲਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਲਣਾਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਵਾਂਗੂੰ ਗੁਟਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਿਪੱਟਦੀਆਂ ਹਨ।
8 ਨੀਨਵਾਹ ਆਦ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
“ਠਿਹਰੋ, ਠਿਹਰੋ!” ਉਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ!
9 ਚਾਂਦੀ ਲੁ ੱਟੋ! ਸੋਨਾ ਲੁ ੱਟੋ! ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਸਾਰੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਵੀ! 10 ਉਹ ਖਾਲੀ, ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਿਵਰਾਨ
ਹੈ, ਿਦਲ ਿਪਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਿਭੜਦੇ ਹਨ, ਕਸ਼ਟ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ
ਲੱਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! 11 ਬੱਬਰ
ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ
ਥਾਂ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ
ਿਫਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਸੀ? 12 ਬੱਬਰ
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ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਿੜਆ, ਆਪਣੀਆਂ
ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਿਟਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੰਧਰਾਂ ਨੂੰ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਹੋਏ
ਮਾਸ ਨਾਲ। 13 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਏਂ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦਆਂਗਾ, ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ
ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ।
1

3

ਖੂਨੀ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ! ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਲੁ ੱਟ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਣਮੁੱਕ ਹੈ! 2 ਕੋਟਲੇ ਦਾ
ਖੜਾਕ, ਪਹੀਏ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਉੱਛਲਦਾ
ਰੱਥ! 3 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਦੇ, ਤਲਵਾਰ ਚਮਕਦੀ ਅਤੇ ਬਰਛੀ
ਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ! ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਲੋਥਾਂ ਬੇਅੰਤ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਥਾਂ ਉੱਤੇ ਠਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ! 4 ਇਹ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਉਸ ਿਵਭਚਾਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਿਵਭਚਾਰ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ
ਰੂਪਵੰਤ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕਾ, ਿਜਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਨਾਲ। 5 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਿਹੰਗਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ
ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ! 6 ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ! 7 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਭੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ, ਨੀਨਵਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਉਹ ਦਾ
ਸੋਗ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਕੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ? 8 ਕੀ
ਤੂੰ ਨ-ਆਮੋਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈਂ, ਜੋ ਨਿਹਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਿਜਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਿਜਹ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਸਮੁੰਦਰ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾਣੀ ਸੀ? 9 ਕੂਸ਼ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਉਹ ਦਾ ਬਲ
ਸੀ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸੀ, ਪੂਟ ਅਤੇ ਲੂ ਬੀਮ ਤੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਨ। 10 ਤਾਂ
ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਉਹ ਦੇ
ਿਨਆਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਪਟਕ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ
ਦੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ
ਲੋਕ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। 11 ਤੂੰ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਗਸ਼
ਖਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੱਭੇਂਗਾ! 12 ਤੇਰੇ ਸਭ ਗੜਹ੍ ਹੰਜ਼ੀਰ
ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਪਿਹਲਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ
ਉਹ ਿਹਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣਗੀਆਂ।
13 ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਲੋ ਕ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਲੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ
ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14 ਘੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈ,
ਆਪਣੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ, ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਜਾ, ਗਾਰਾ ਲਤਾੜ ਅਤੇ
ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ! 15 ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ, ਤਲਵਾਰ
ਤੈਨੂੰ ਵੱਢੇਗੀ ਅਤੇ ਸਲਾ ਵਾਂਗੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾ
ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਟੱਡੀ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾ! 16 ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਇਆ, ਸਲਾ ਨੰ ਗਾ
ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 17 ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਿਟੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਹਨ, ਤੇਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਲਾ ਦੇ ਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ, ਜੋ ਿਸਆਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਬਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਟਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਦਾ ਉਹ ਉੱਡ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ। 18 ਹੇ ਅੱਸ਼ੂਰ
ਦੇ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਅਯਾਲੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹਨ,
ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਿਖੱਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 19 ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ
ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ
ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵ?ੇ
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ਹਬੱਕੂਕ
ਲੇਖਕ
ਹਬੱਕੂਕ 1:1 ਹਬੱਕੂਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਹਬੱਕੂਕ ਨਬੀ ਦੇ ਅਗੰਮ
ਵਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹਬੱਕੂਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਤੱਥ
ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ “ਹਬੱਕੂਕ ਨਬੀ” ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਿਨਆ-ਦੰਿਨਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਿਕਸੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 612-605 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿਹਲਾਂ ਹਬੱਕੂਕ
ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਿਲਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯਹੂਦਾਹ (ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ) ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਿਚੱਠੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਹਬੱਕੂਕ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੌਜੂਦ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਿਕਉਂ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਬੱਕੂਕ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਫਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਇਹ
ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਮਹਾਂ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਿਦਨ
ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਬੱਕੂਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਸਾਨੂੰ ਘਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਨਮਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਂਦੇ
ਹਨ (2:4)।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਹਬੱਕੂਕ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ — 1:1-2:20
2. ਹਬੱਕੂਕ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ — 3:1-19
ਅਿਨਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ
1 ਉਹ ਦਰਸ਼ਣ ਿਜਹੜਾ ਹਬੱਕੂਕ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਿਖਆ:
2 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਕਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸੁਣੇਂਗਾ?
ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ “ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ੁਲਮ” ਿਚੱਲਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾ
ਬਚਾਵੇਂਗਾ? 3 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਿਕਉਂ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਉੱਤੇ
ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਨ,
ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। 4 ਇਸ ਲਈ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਢੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਜੱਤਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ
ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਿਨਆਂ ਿਵਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਿਵੱਚ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ, ਅਚਰਜ਼ ਮੰਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ
ਹੋਵੋ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ,
ਿਜਸ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗ,ੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਵੀ
ਜਾਵੇ! 6 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਕਸਦੀਆਂ* ਨੂੰ ਉਠਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ
ਉਸ ਿਨਰਦਈ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ , ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਿਵੱਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਵਸੇਿਬਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
5 ਕੌਮਾਂ

*
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ਕਰਨ, ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 7 ਉਹ ਿਭਆਨਕ
ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ। 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੀਿਤਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼
ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਘਆੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਕੁੱਦਦੇ-ਟੱਪਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ,
ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਕਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਡਦੇ
ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਝਪਟਦਾ ਹੈ! 9 ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ
ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 10 ਉਹ ਰਾਿਜਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਠਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ
ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੜਹ੍ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 11 ਤਦ ਉਹ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂੰ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਲੰਘ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, - ਿਜਸ ਦਾ ਬਲ ਉਹ ਦਾ ਦੇਵਤਾ
ਹੈ।
ਹਬੱਕੂਕ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੂੰ
ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗ।ੇ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਹੇ ਚੱਟਾਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਤੂੰ
ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਬਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਨੇ ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ, ਫੇਰ ਤੂੰ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ? ਜਦ ਦੁਸ਼ਟ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਿਨਗਲ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ, 14 ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈਂ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ। 15 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ
ਨਾਲ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ
ਿਖੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਅਨੰ ਦ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। 16 ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ ਲਈ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂ
ਜਾਲ਼ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਦਾ
ਿਹੱਸਾ ਿਰਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਚਕਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 17 ਕੀ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਨਰਦਈ ਹੋ ਕੇ
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਨੱਤ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ?
12

2
ਹਬੱਕੂਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉੱਤਰ

1 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਰਹਾਂਗਾ

ਅਤੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਉਲਾਹਮੇ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ।
2 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਦਰਸ਼ਣ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਲਖ, ਸਗੋਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਲਖ, ਤਾਂ ਜੋ
ਕੋਈ ਦੌੜਦਾ-ਦੌੜਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਸਕੇ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖ, ਇਸ
ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਿਵੱਚ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠਿਹਿਰਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਚਰ ਨਾ ਲਾਵੇਗਾ। 4 ਵੇਖ,
ਉਹ ਮਨ ਿਵੱਚ ਫੁੱਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਿਸੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 5 ਮਧ*
ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਖ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ, ਉਹ
ਪਤਾਲ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਵਰਗਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਮਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ
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6 ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਿਮਹਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਆਖਣਗੇ, “ਹਾਏ ਉਸ
ਨੂੰ , ਜੋ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਲੁ ੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ!
ਜੋ ਪਰਾਏ ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਦਾ ਹੈ! ਪਰ ਕਦ ਤੱਕ?”
7 ਕੀ ਤੇਰੇ ਦੇਣਦਾਰ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ
ਿਵੱਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਗਣਗੇ? ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੁ ੱਟ ਦਾ
ਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗਾ? 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਿਲਆ,
ਇਸ ਲਈ ਉੱਮਤਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੁ ੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼,
ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
9 ਹਾਏ ਉਸ ਨੂੰ , ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਲਾਭ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਿਕ ਉਹ ਿਬਪਤਾ
ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ! 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਹੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ! 11 ਇਸ ਲਈ ਪੱਥਰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਦੁਹਾਈ
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਤੀਰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।
12 ਹਾਏ ਉਸ ਨੂੰ , ਜੋ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ! 13 ਵੇਖ,ੋ ਕੀ ਇਹ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਿਮਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਬਾਲਣ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਿਵਅਰਥ
ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? 14 ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
15 ਹਾਏ ਉਸ ਨੂੰ , ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਮਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਤੋਂ
ਿਪਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਵਾਲਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰ ਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ!ੇਂ 16 ਤੂੰ ਅਨਾਦਰ ਨਾਲ ਰੱਜੇਂਗਾ, ਪਰਤਾਪ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੀ ਅਤੇ ਬੇਸੁੰਨਤ ਹੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕਟੋਰਾ
ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਾਦਰ ਤੇਰੇ ਪਰਤਾਪ ਨੂੰ ਢੱਕ
ਲਵੇਗਾ, 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਲਬਾਨਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ,
ਤੈਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ,
ਿਜਸਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ
ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਇਸ
ਦੇਸ਼, ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ।
18 ਘੜੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਿੜਆ ਹੈ? ਫੇਰ ਝੂਠ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਢਲੀ ਹੋਈ
ਮੂਰਤ ਿਵੱਚ ਕੀ ਲਾਭ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗੁੰਗੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਵੇ? 19 ਹਾਏ ਉਹ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਕੜੀ
ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਗ! ਗੁੰਗੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ , ਉੱਠ! ਭਲਾ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ
ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ।
20 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਹੇ।

3
ਹਬੱਕੂਕ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
1 ਿਸ਼ਗਯੋਨਥ ਉੱਤੇ ਹਬੱਕੂਕ ਨਬੀ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ। 2 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਿਸੱਧੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਡਰ ਿਗਆ।
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹਾਲ ਕਰ,
ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ,
ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦਯਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ!
3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਮਾਨ* ਤੋਂ ਆਇਆ,
ਪਿਵੱਤਰ ਪਰ੍ਭੂ ਪਾਰਾਨ† ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ॥ ਸਲਹ ॥
ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ।
*

3:3 ਏਦੋਮ ਦੇਸ ਦਾ ਿਜ਼ਲਾ ਜੋ ਯਹੂਿਦਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਹੈ

†
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ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਰਗੀ ਸੀ,
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਰਨਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਸਨ,
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੁ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
5 ਉਹ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਬਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ,
ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ!
6 ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਪ‡ ਿਲਆ,
ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਕੰਬ ਉੱਠੀਆਂ,
ਸਨਾਤਨ ਪਰਬਤ ਢਿਹ ਗਏ,
ਅਨਾਦੀ ਿਟੱਲੇ ਝੁੱਕ ਗਏ,
ਉਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੇ ਹਨ।
7 ਮੈਂ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕਸ਼ਟ ਹੇਠ ਵੇਖ,ੇ
ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਥਰਥਰਾ ਗਏ।
8 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ?
ਕੀ ਤੇਰਾ ੋਧ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ,
ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਸੀ,
ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਥਾਂ ਉੱਤੇ
ਸਵਾਰ ਸੀ?
9 ਤੇਰਾ ਧਣੁੱਖ ਖੋਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਡ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ॥ ਸਲਹ ॥
ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਿਦੱਤਾ।
10 ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ,
ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੜਹ੍ ਲੰਘ ਿਗਆ,
ਡੁੰਿਘਆਈ ਗਰਜ਼ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ
ਉਠਾਇਆ l
11 ਤੇਰੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ,
ਤੇਰੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਰਛੇ ਦੀ ਲਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਠਿਹਰ ਗਏ।
12 ਤੂੰ ਕਿਹਰ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਲੰ ਿਘਆ,
ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ੋਧ ਿਵੱਚ ਕੁਚਲ ਿਦੱਤਾ।
13 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ,
ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ।
ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ,
ਤੂੰ ਗਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਨੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ॥ ਸਲਹ ॥
14 ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਬਰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵੰਨ ਿਦੱਤਾ,
ਉਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਂਗੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਆਏ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਅਨੰ ਦ ਹੋਏ ਿਜਹੜੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
15 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਲਤਾਿੜਆ,
ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਉੱਛਲ ਪਏ।
16 ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ,
ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਥਰਥਰਾ ਗਏ,
ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੜਨ ਲੱਗੀਆਂ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ-ਖੜਹ੍ਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂਗਾ,
ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
17 ਭਾਵੇਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾ ਫਲਣ,
ਨਾ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲ ਹੋਵੇ,
ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੇ,
ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਅੰਨ ਨਾ ਉਪਜੇ,
ਭਾਵੇਂ ਇੱਜੜ ਵਾੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣ,
ਅਤੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਗ ਨਾ ਹੋਣ,
18 ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਮਗਨ ਹੋਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ।
19 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ,

3:3 ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉਜਾੜ ਦਾ ਸਥਾਨ

‡

3:6 ਿਹਲਾਇਆ

ਹਬੱਕੂਕ 3:19

ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹਰਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ!
(ਸਾਜ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਉੱਤੇ)

579

ਹਬੱਕੂਕ 3:19

ਸਫ਼ਨਯਾਹ 1:1

580

ਸਫ਼ਨਯਾਹ
ਲੇਖਕ
ਸਫ਼ਨਯਾਹ 1:1 ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ “ਸਫ਼ਨਯਾਹ,
ਕੂਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਗਦਲਯਾਹ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਅਮਰਯਾਹ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ,
ਜੋ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ” ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਨਯਾਹ
ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ,” ਜੋ
ਿਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਹੈ, (21:1;
29:25, 29; 37:3; 52:24)। ਪਰ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ
ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੇ
ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਦਾ
ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਿਪਛੋਕੜ ਸੀ। ਯਸਾਯਾਹ ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਖਣ
ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਨਬੀ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਸੀ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 640-607 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਸਫ਼ਨਯਾਹ
1:1)।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯਹੂਦਾਹ (ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ) ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਿਚੱਠੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ
ਮੁੱਖ ਿਸਧਾਂਤ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਭੂਤਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਨਆਂ
ਦੇ ਿਦਨ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮਹਾਨ ਿਦਨ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿਦਨ — 1:118
2. ਉਮੀਦ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ — 2:1-3
3. ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ — 2:4-15
4. ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ — 3:1-7
5. ਉਮੀਦ ਦੀ ਵਾਪਸੀ — 3:8-20
1 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਮੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਜੋ ਕੂਸ਼ੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਗਦਲਯਾਹ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਅਮਰਯਾਹ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਸੀ, ਜੋ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਦਨ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 3 ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੈਂ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ
ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਠਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ। ਮੈਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
4 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਆਲ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾਸ
ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ, 5 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ
2 ਮੈਂ

*

1:5 ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ

†

1:5 ਅਮੋਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ
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ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾਂ* ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਕਦੇ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਮਲਕਾਮ† ਦੀ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,
6 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਿਫਰ ਗਏ ਅਤੇ
ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ।
7 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਾਹੁਿਣਆਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ
ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ , ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਜ਼ਾ
ਿਦਆਂਗਾ। 9 ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਜੋ
ਚੌਖਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਨੇ ਰ ਅਤੇ
ਛਲ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
10 ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੱਛੀਫਾਟਕ ਤੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਰਲਾਪ
ਅਤੇ ਿਟੱਿਲਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੜਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਹੇ ਮਕਤੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਓ,
ਿਵਰਲਾਪ ਕਰੋ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਚਾਂਦੀ
ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਵੱਢੇ ਗਏ। 12 ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਿਦਆਂਗਾ, ਜੋ ਮਧ ਦੇ ਮੈਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ ਭਿਲਆਈ
ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਬੁਿਰਆਈ।” 13 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ
ਉਸਾਰਨਗੇ ਪਰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼
ਲਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਰਸ ਨਾ ਪੀਣਗੇ।
14 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੂਰਮਾ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਿਚੱਲਾਵੇਗਾ! 15 ਉਹ ਿਦਨ
ਕਿਹਰ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਿਦਨ, ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ
ਿਵਰਾਨੀ ਦਾ ਿਦਨ, ਹਨੇ ਰੇ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਿਦਨ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ
ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਿਦਨ! 16 ਉਹ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ
ਬੁਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤੁਰੀ ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਲਲਕਾਰ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।
17 ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਿਬਪਤਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਿਨਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਤੁਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਧੂੜ ਵਾਗੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਿਬਸ਼ਟੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁੱਿਟਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ,
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਅਣਖ
ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰਾ
ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅੰਤ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ!

2

ਤੋਬਾ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ
ਜਾਓ, 2 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਦੰਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਦਨ
ਤੂੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੜਿਕਆ
ਹੋਇਆ ੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ੋਧ ਦਾ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇ! 3 ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀਨ ਲੋਕੋ,
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ
ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ੋਧ
ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕੇ ਰਹੋ!
1 ਹੇ ਿਨਰਲੱਜ ਕੌਮ,

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਤਨ
ਅੱਜ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤਾਂ ਿਤਆਿਗਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਦਨ-ਦੁਪਿਹਰੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਕਰੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਪੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4
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5 ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਏ, ਕਰੇਤੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ
ਹਾਏ! ਹੇ ਕਨਾਨ, ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸੀ ਨਾ
ਬਚੇਗਾ! 6 ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਾ ਚਾਰਗਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਅਯਾਲੀਆਂ
ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। 7 ਉਹੋ ਕੰਢਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ
ਉੱਥੇ ਚਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੇਟਣਗੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇਗਾ।
8 ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਦਾ ਉਲਾਹਮਾ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਿਨੰ ਦਾ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਉਲਾਹਮੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। 9 ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੁੰ!
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੋਆਬ
ਜ਼ਰੂਰ ਸਦੂਮ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ ਅਮੂਰਾਹ ਵਰਗੇ, ਉਹ
ਿਬੱਛੂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੂ ਣ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਸਦਾ ਿਵਰਾਨ ਰਿਹਣਗੇ, - ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਲੁ ੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ।
10 ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉਲਾਹਮਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਭਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ
ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਕਣਗੇ, ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵੀ।
12 ਹੇ ਕੂਸ਼ੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਓਗੇ,
13 ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਨਵਾਹ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਵਾਂਗੂੰ
ਸੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। 14 ਵੱਗ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੇਟਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰ੍ਜਾਤੀਆਂ
ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਝੁਡ
ੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਲੰਮਢੀਂਗ ਅਤੇ
ਕੰਡੈਲਾ ਉਸ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਟਕਣਗੇ, ਉਹ ਦੀਆਂ
ਿਖੜਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇਗੀ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਚੌਖਟਾਂ
ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੰ ਗੀ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਇਹ ਉਹੋ ਮਗਨ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਿਰਹਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, - ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ,
ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਿਗਆ! ਜੋ ਕੋਈ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ
ਉਂਗਲ ਕਰੇਗਾ।
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਜੋ ਿਵਦਰੋਹੀ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੇ ਰ
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ! 2 ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ
ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ, ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ,
ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਈ।
3 ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਗੱਜਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ, ਉਸ
ਦੇ ਿਨਆਈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਘਆੜ ਹਨ, ਜੋ ਸਵੇਰ
ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ! 4 ਉਸ ਦੇ ਨਬੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ
ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, 5 ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ
ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਿਨਆਂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੁਿਰਆਰ
ਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 6 ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਰਜ ਿਵਰਾਨ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਿਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ
1 ਹਾਏ ਉਸ ਨਗਰੀ* ਨੂੰ

*
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ਵੱਸਦਾ। 7 ਮੈਂ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਸਰਫ਼ ਮੈਥੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ
ਨੂੰ ਮੰਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਤਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੈ।”
8 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਠਿਹਰੇ ਰਹੋ, ਉਸ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਲੁ ੱਟ ਲਈ ਉੱਠਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਠਾਣ ਿਲਆ ਿਕ
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਭੜਿਕਆ ਹੋਇਆ ੋਧ
ਡੋਲ ਿਦਆਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਭਸਮ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
9 ਤਦ ਮੈਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ
ਉਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ। 10 ਕੂਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ
ਉਪਾਸਕ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਿਖੱਲਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਟ
ਿਲਆਉਣਗੀਆਂ।
11 ਉਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ
ਹੋਵੇਂਗੀ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਕਾਰੀ ਅਿਭਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ,
ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇਂ। 12 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣਗੇ। 13 ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਦੀ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਫਰੇਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਨੱਕਲਣਗੀਆਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਚਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਵੇਗਾ।
ਅਨੰ ਦ ਦਾ ਗੀਤ

14 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ,

ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ, ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਅਨੰ ਦ
ਕਰ ਅਤੇ ਮਗਨ ਹੋ! 15 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ
ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇਂਗੀ। 16 ਉਸ ਿਦਨ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, “ਹੇ ਸੀਯੋਨ! ਨਾ ਡਰ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ
ਿਢੱਲੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ!” 17 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ,
ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼
ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੇਮ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮਗਨ ਹੋਵੇਗਾ।
18 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਾ
ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਉਲਾਹਮਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰ ਸੀ।
19 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਲੰਗਿੜਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ
ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। 20 ਉਸ
ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
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ਹੱਜਈ
ਲੇਖਕ
ਹੱਜਈ 1:1 ਨਬੀ ਹੱਜਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਜਈ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਲਖੇ ਸਨ। ਹੱਜਈ 2:3 ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਨਬੀ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਿਜਸ ਦੀ ਿਦਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਲੋਕ
ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਖਾਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 520 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ
ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮੀ (ਕੈਦ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ
ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ।
ਉਦੇਸ਼
ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਏ ਬਕੀਏ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ
ਕਰਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਏ ਬਕੀਏ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਿਵਦਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ — 1:1-15
2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਹੌਂਸਲਾ — 2:1-9
3. ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ — 2:10-19
4. ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ — 2:20-23
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

1 ਦਾਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ

ਦੀ ਪਿਹਲੀ
ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ , ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ
ਕੋਲ ਅਤੇ ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੱਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ, 2 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 3 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ
ਹੱਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਿਕ 4 ਕੀ, ਇਹ ਕੋਈ
ਸਮਾਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਹੋ, ਜਦ
ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਿਪਆ ਹੈ? 5 ਹੁਣ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ
ਿਦਓ। 6 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਿਜਆ ਪਰ ਥੋੜਹ੍ਾ ਵੱਿਢਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ
ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ
ਕਮਾਈ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 7 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
*

1:12 ਬਾਬਲ ਦੀ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ਲੋਕ
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ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
8 ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ੋ, ਲੱਕੜੀ ਿਲਆਓ, ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਓ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 9 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਪਰ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਹ੍ਾ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਲਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਉਂ? ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ
ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 10 ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਾਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇਲ ਰੋਕੀ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਹੈ 11 ਅਤੇ
ਮੈਂ ਧਰਤੀ, ਪਹਾੜਾਂ, ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮੈਅ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ
ਵੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣਾ
ਤਦ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ, ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ* ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨਬੀ ਹੱਜਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰੇ। 13 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਦੂਤ ਹੱਜਈ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। 14 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ, ਯਹੋਸਾਦਾਕ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ
ਪਰੇਿਰਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ 15 ਇਹ ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
12

2
ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ
1 ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੱਜਈ
ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ, ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖ, 3 “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਾਕੀ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ?” 4 ਪਰ ਹੇ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ, ਤਕੜਾ ਹੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਅਤੇ
ਹੇ ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ, ਤਕੜਾ ਹੋ! ਅਤੇ ਹੇ
ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 5 ਉਸ ਨੇ ਮ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਬੰਿਨਆ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਰੋ ਨਾ!
6 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜਲ-ਥਲ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਿਦਆਂਗਾ। 7 ਮੈਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ
ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 8 ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 9 ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਸ਼ਾਨ ਪਿਹਲੀ ਨਾਲੋਂ
ਵਧੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਦਆਂਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌ ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਵੀ
ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੱਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਿਕ
11 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਜਾਜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ 12 ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਿਵੱਤਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਝੋਲੀ
10 ਦਾਰਾ
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ਰੋਟੀ, ਦਾਲ, ਮੈਅ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਨਹੀਂ। 13 ਫੇਰ ਹੱਜਈ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਦੇਵੇ
ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਫੇਰ ਹੱਜਈ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।
ਬਰਕਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ। 16 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਹ ਪੈਮਾਿਨਆਂ* ਦੀ ਢੇਰੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ,
ਤਾਂ ਦਸ† ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਅ ਦੇ ਪੀਪੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਪੈਮਾਨੇ
ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 17 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੂ , ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਗਿੜਆਂ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 18 ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਨੌ ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਿਜਸ
ਿਦਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।
19 ਕੀ ਬੀਜ ਅਜੇ ਕੋਠੇ ਿਵੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼, ਹੰਜ਼ੀਰ, ਅਨਾਰ
ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਅਜੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦ?ੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਰਕਤ ਿਦਆਂਗਾ।
15

ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਦੀ ਚੌਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੱਜਈ ਨਬੀ
ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਿਕ 21 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ
ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਹਲਾਵਾਂਗਾ, 22 ਮੈਂ ਰਾਜਾਂ
ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੱਦ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ
ਤੋੜ ਿਦਆਂਗਾ, ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਲੱਦ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਘੋੜੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ। 23 ਉਸ ਿਦਨ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੀ
ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਂਗੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
20 ਮਹੀਨੇ

*
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ਜ਼ਕਰਯਾਹ
ਲੇਖਕ
ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:1 ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਬੀ ਜ਼ਕਰਯਾਹ,
ਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਦੋ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਇੱਦੋ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ (ਨਹਮਯਾਹ 12:4, 16)।
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਮੁਿੜਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕੜੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਜਕ
ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 520-480 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ
ਗਈ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ (ਕੈਦ) ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਿਲਖੀ ਗਈ। ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਅਿਧਆਏ 1-8 ਮੰਦਰ
ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਿਧਆਏ 9-14 ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਿਲਖੇ ਸਨ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ
ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ।
ਉਦੇਸ਼
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਸ ਅਤੇ ਸਮਝ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਜੋ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਹੈ। ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ
ਨਾਲ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਲਆਂਦੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਵੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਤੋਬਾ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ — 1:1-6
2. ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ — 1:7-6:15
3. ਵਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਰ੍ਸ਼ਨ — 7:1-8:23
4. ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ — 9:1-14:21
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ
ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਦੋ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ
ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ
ੋਧਵਾਨ ਿਰਹਾ, 3 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।
4 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਨਬੀਆਂ
ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ!” ਪਰ
ਉਨਾਂ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ। 5 ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਕੀ ਨਬੀ ਸਦਾ ਤੱਕ
ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣਗੇ? 6 ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ, ਿਜਨਾਂ
1 ਸਮਰਾਟ
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ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਿਹਆ, ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ
ਕੀਤਾ।
ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ 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
8 ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ
ਮਿਹੰਦੀ ਦੇ ਬੂਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਉਸ
ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਲ, ਭੂਰੇ ਅਤੇ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਸਨ, 9 ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ,
ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹਨ।” 10 ਸੋ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਮਿਹੰਦੀ ਦੇ ਬੂਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਣ
ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 11 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਿਹੰਦੀ
ਦੇ ਬੂਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਆਪ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਅਮਨ ਨਾਲ ਵੱਸਦੀ
ਹੈ।” 12 ਅੱਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਰਹਮ ਨਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ੋਧਵਾਨ ਿਰਹਾ
ਹੈ?” 13 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਿਦਲਾਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ। 14 ਫੇਰ
ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਪੁਕਾਰ
ਕੇ ਕਿਹ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਣਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਯੋਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਣਖ ਹੈ, 15 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ
ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤ ਵੱਡਾ ੋਧਵਾਨ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ੋਧ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਬਪਤਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ। 16 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ 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 ਉੱਤੇ ਨਾਪ ਦੀ ਰੱਸੀ ਿਖੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। 17 ਫੇਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ
ਕਿਹ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਨਗਰ
ਫੇਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਉੱਛਲਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਫੇਰ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੁਣੇਗਾ।”
7 ਸਮਰਾਟ

ਿਸੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਚਾਰ ਿਸੰਗ ਸਨ, 19 ਤਾਂ
ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਹਾ, ਇਹ
ਕੀ ਹਨ? ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਚਾਰ ਿਸੰਗ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। 20 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਲੁ ਹਾਰ ਿਵਖਾਏ 21 ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ? ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਿਸੰਗ ਹਨ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਿਸਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੰਙ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।
18 ਮੈਂ

2
ਨਾਪਣ ਵਾਲੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
ਫੇਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਨਾਪਣ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਸੀ। 2 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ? ਉਸ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕ ਵੇਖਾਂ ਉਹ
ਿਕੰਨਾਂ ਚੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕੰਨਾਂ ਲੰਮਾ ਹੈ। 3 ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਿਜਹੜਾ ਦੂਤ ਮੇਰੇ
1
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ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਤ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। 4 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ
ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਦੇ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਬਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਿਪੰਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਵੱਸੇਗਾ। 5 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
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। 7 ਓਏ ਸੀਯੋਨਾ, ਭੱਜ ਜਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੀ
ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ। 8 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ
ਿਜਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਪੁੱਟ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹੰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਛੂਹੰਦਾ ਹੈ। 9 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਲਈ
ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 10 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ
ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ। 11 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। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ
ਿਮਲਖ਼ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੁਣੇਗਾ।
13 ਹੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਗ ਉੱਿਠਆ ਹੈ।
6 ਓਏ,
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ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਰੋਧ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। 2 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਦੂਤ 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? 3 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਮੈਲ਼ੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨਾਲ ਦੂਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ।
4 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉੱਤਰ 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। 5 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਦੇ
ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪੱਗੜੀ ਰੱਖਣ! ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਸਾਫ਼ ਪੱਗੜੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਆਏ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ
ਿਰਹਾ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 7 ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਿਰਆਂ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ
ਚੱਲੇਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਵਨ
ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਿਵਹਿੜਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਿਦਆਂਗਾ।
8 ਹੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਪਰ੍ਧਾਨ 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। 9 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਉਸ
ਇੱਕੋ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਿਲਖਤ
ਉੱਕਰਾਂਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। 10 ਉਸ ਿਦਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ
1
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ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬੇਲ ਦੇ ਹੇਠ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

4

ਦੀਵਟ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
1 ਉਹ ਦੂਤ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਜਗਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ
ਜਾਗਦਾ ਹੈ। 2 ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ
ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਸੰਪੂਰਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਦੀਵੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਿਵਆਂ
ਲਈ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਨਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸਨ।
3 ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦੋ ਦਰੱਖਤ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ
ਸਨ। 4 ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਹਾ,
ਿਕ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਕੀ ਹਨ? 5 ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ। 6 ਉਸ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਿਕ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਬਲ ਨਾਲ,
ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ। 7 ਹੇ ਵੱਡੇ
ਪਰਬਤ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਦੇ
ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਰਪਾ! 8 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ
ਿਕ 9 ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ 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। 10 ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਾਹਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ
ਸੱਤ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨੱਠੀਆਂ ਿਫਰਦੀਆਂ
ਹਨ। 11 ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਿਜਹੜੇ
ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਕੀ ਹਨ? 12 ਫੇਰ ਦੂਜੀ
ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਟਿਹਣੀਆਂ ਕੀ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਿਹਲਾ ਤੇਲ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ? 13 ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਨਹੀਂ 14 ਉਸ
ਿਕਹਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਹੋਏ ਦੋ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
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ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ
ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤੀ ਸੀ। 2 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ? ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਸ ਹੱਥ ਹੈ। 3 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਾਪ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ 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। 4 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।
1 ਮੈਂ

ਏਫਾਹ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
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? 6 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। 7 ਤਾਂ
ਵੇਖ,ੋ ਿਸੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਉੱਪਰ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ
5
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ਏਫਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। 8 ਉਸ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਏਫਾਹ ਿਵੱਚ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਸੱਕੇ ਦੇ ਢੱਕਣ
ਨੂੰ ਏਫਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। 9 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 10 ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਏਫਾਹ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ? 11 ਉਸ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਸ਼ਨਾਰ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ
ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

6
ਚਾਰ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
ਮੈਂ ਿਫਰ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਚਾਰ ਰਥ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਬਤ ਿਪੱਤਲ ਦੇ
ਪਰਬਤ ਸਨ। 2 ਪਿਹਲੇ ਰਥ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲਾਲ, ਦੂਜੇ ਰਥ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਾਲੇ,
3 ਤੀਜੇ ਰਥ ਦੇ ਘੋੜੇ ਿਚੱਟੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਰਥ ਦੇ ਘੋੜੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਤੇਜ ਸਨ।
4 ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਦੇ
ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੇ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਕੀ ਹਨ? 5 ਤਾਂ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ
ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੀਆਂ
ਹੋਣ। 6 ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਚੱਟੇ ਘੋਿੜਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਘੋਿੜਆਂ ਵਾਲਾ ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 7 ਜਦ ਇਹ ਤੇਜ ਘੋੜੇ ਿਨੱਕਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣ
ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਿਹਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਘੁੰਮੋ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 8 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਅਵਾਜ਼
ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ, ਿਜਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਰਾਜ ਅਿਭਸ਼ੇਕ

9 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 10 ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ

ਿਵੱਚੋਂ ਹਲਦਈ, ਤੋਿਬਆਹ ਅਤੇ ਯਦਾਯਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ
ਹੀ ਿਦਨ ਆ ਕੇ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ 11 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ
ਤਾਜ ਬਣਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ
ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ 12 ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ।
13 ਉਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ
ਜਾਜਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 14 ਉਹ ਤਾਜ ਹੇਲਮ ਲਈ, ਤੋਿਬਆਹ
ਲਈ, ਯਦਾਯਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੇਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਯਾਦਿਗਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੇ
ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ 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।

7

ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ
1 ਸਮਰਾਟ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਨੌ ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ
ਿਕਸਲੇਵ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ। 2 ਤਾਂ ਬੈਤਏਲ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਸਰ, ਰਗਮ-ਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
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ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 3 ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ 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? 4 ਫੇਰ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ 5 ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ
ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ
ਰੱਿਖਆ? 6 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? 7 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 ਪੱਛਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ?
ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਿਗਆ ਨਾ ਮੰਨਣਾ
ਆਇਆ ਿਕ 9 ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਅਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ। 10 ਿਵਧਵਾ,
ਯਤੀਮ, ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਸੋਚੇ।
11 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 12 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ
ਨੂੰ ਅਲਮਾਸ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂੰ ਕਠਰ 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 ਹੋਇਆ। 13 ਤਦ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਪੁਕਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਿਣਆ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਕਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਨਾ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 14 ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵਾਵਰੋਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਜਨਾਂ 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 ਮਨਮੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
8 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੂੰ
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਤਦ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ 2 ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਣਖ
ਨਾਲ ਅਣਖੀ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ੋਧ ਨਾਲ ਅਣਖੀ
ਹਾਂ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
ਆ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਨਗਰੀ” ਅਤੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਬਤ “ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ”
ਕਹਾਵੇਗਾ। 4 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਬੁੱਢੇ
ਅਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਡੰਗੋਰੀ ਲੈ
ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣਗੇ 5 ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਚੌਂਕ, ਚੌਂਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। 6 ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਨਖਾ ਹੋਵੇ,
ਪਰ ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਨਖਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 7 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ, ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ ਬਚਾਵਾਂਗਾ।
8 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਣਗੇ,
ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। 9 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ 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
1
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ਲਈ। 10 ਿ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 ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
11 ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪਿਹਿਲਆਂ
ਿਦਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 12 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਬੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਗੂਰੀ ਬੇਲ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਧਰਤੀ
ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ
ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਕੀਏ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 13 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸਰਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਕੜੇ ਹੋਣ! 14 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨੀ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ੋਧਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, 15 ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਠਾਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ
ਇਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ
ਭਿਲਆਈ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ! 16 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ; ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨਾਲ
ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸਿਚਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰੋ। 17 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ 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। 18 ਤਦ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ 19 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੌਥ,ੇ ਪੰਜਵੇ, ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਦੱਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਵਰਤ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਪਰਬ
ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਚਆਈ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ।
20 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫੇਰ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਉਣਗੇ 21 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। 22 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਕੌਮਾਂ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। 23 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀ ਦੇ
ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਸ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਹ੍ਨਗੇ
ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
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ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਰਾਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਇਦਰਾਕ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਹਨ।
2 ਅਤੇ ਹਮਾਥ ਵੱਲ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨ
ਵੱਲ ਵੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ। 3 ਸੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਗੜਹ੍ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਧੂੜ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ
ਿਚੱਕੜ ਵਾਂਗੂੰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਏ। 4 ਵੇਖ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਉਸ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਨੂੰ
ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਅੱਗ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਡਰ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਪੀੜ ਲੱਗੇਗੀ
ਅਤੇ ਅਕਰੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅੱਜ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਿਮਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਉਜਾੜ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਦੋਗਲੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
1
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ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ। 7 ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ,
ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ
ਇੱਕੋ ਹਾਕਮ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਕਰੋਨ ਯਬੂਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
8 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
ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀਏ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਏ ਧੀਏ,
ਲਲਕਾਰ! ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ
ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ
ਹੈ। 10 ਮੈਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਰਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਧਣੁੱਖ ਤੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਅਤੇ
ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮ
ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਿਬਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੋਏ ਤੋਂ ਕੱਢ
ਲਵਾਂਗਾ। 12 ਹੇ ਆਸਵੰਦ ਗੁਲਾਮੋ, ਗੜਹ੍ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ! ਮੈਂ ਅੱਜ
ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਮੋੜਾਂਗਾ। 13 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਧਣੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਬਾਣ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਹੇ ਯਾਵਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂੰ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ
ਤੀਰ ਿਬਜਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਰੀ ਫੂਕੇਗਾ,
ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। 15 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 ਖੂੰਿਜਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। 16 ਉਸ ਿਦਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਉਹ ਮੁਕਟ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ
ਉਸ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਿਕੰਨੀ
ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। 17 ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ! ਅੰਨ ਜੁਆਨਾਂ
ਨੂੰ , ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ।
9 ਹੇ

10
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
1 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। 2 ਤਰਾਫ਼ੀਮ ਤਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਸੁਫ਼ਨੇ 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। 3 ਅਯਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਮੇਰਾ ੋਧ 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। 4 ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੀ ਕੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੰਗੀ ਧਣੁੱਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ
ਹਾਕਮ ਿਨੱਕਲਣਗੇ। 5 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। 6 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਬਲਵੰਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਿਡਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
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ਿਦਆਂਗਾ। 7 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਸੂਰਬੀਰ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ
ਅਨੰ ਦ ਹੋਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ
ਅਨੰ ਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। 8 ਮੈਂ
ਸੀਟੀ ਵਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵਧੇ
ਹੋਏ ਸਨ। 9 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। 10 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ
ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ, - ਉਹ ਸਮਾ ਨਾ ਸਕਣਗੇ। 11 ਉਹ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚੋਂ 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। 12 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਬਲਵੰਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤੁਰਨ
ਿਫਰਨਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

ਿਵੱਚ ਹੈ। 15 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਫੇਰ ਮੂਰਖ ਅਯਾਲੀ
ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ 16 ਿ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। 17 ਹਾਏ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ
ਅਯਾਲੀ ਲਈ! ਿਜਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਦੀ
ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ
ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ!

11

ਿਜਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਣਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਦਾ ਹੈ। 2 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੁ ੜਕਣ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3 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। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਸ
ਿਦਨ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ
ਪਾਗਲਪਣ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਘੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ
ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। 5 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਬਲ ਹਨ। 6 ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਪੂਿਲਆਂ ਿਵੱਚ
ਅੱਗ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗੂੰ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਫੇਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਹੀ ਵੱਸਣਗੇ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਪਿਹਲਾਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ
ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਰਤਾਪ, ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ
ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 8 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।
9 ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। 10 ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਦਯਾ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਵਹਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਵੰਿਨਆ ਸੀ ਤੱਕਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨਗੇ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ
ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਪੱਟਣਗੇ
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਿਪੱਟਦਾ ਹੈ। 11 ਉਸ ਿਦਨ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹਦਦ-ਰਮੋਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੋਗ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਸੋਗ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਮਿਗੱਦੋ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 12 ਦੇਸ ਸੋਗ
ਕਰੇਗਾ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਲੱਗ, ਨਾਥਾਨ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ
ਅਲੱਗ, 13 ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਪਤਨੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਲੱਗ 14 ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪਿਰਵਾਰ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਲੱਗ।

ਅੱਿਤਆਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਨ
ਹੇ ਲਬਾਨਨ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਿਕ ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਿਦਆਰਾਂ
ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ! 2 ਹੇ ਸੂਰ, ਸੋਗ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਦਆਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ,
ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ! ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਲੂ ਤੋ, ਸੋਗ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ ਢਿਹ ਿਪਆ ਹੈ। 3 ਅਯਾਲੀਆਂ ਦੇ ਿਸਆਪੇ
ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਜੁਆਨ ਬੱਬਰ
ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਗੱਜਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦਾ ਜੰਗਲ ਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ।
1

ਦੋ ਚਰਵਾਹੇ
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਕਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ
ਚਾਰ ਜੋ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 5 ਿ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 ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ
ਹਨ। 6 ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ
ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। 7 ਮੈਂ ਵੱਢੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਬਿਣਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਦੋ ਲਾਠੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ “ਮਨਹਰਤਾ” ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ
“ਿਮਲਾਪ” ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਇਆ। 8 ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ
ਿਵੱਚ ਿਤੰਨਾਂ ਅਯਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੁਖੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। 9 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 ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵੇ। 10 ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
“ਮਨਹਰਤਾ” ਲਾਠੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ, ਤਾਂ ਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਤੋੜ ਲਵਾਂ। 11 ਇਹ ਉਸ ਿਦਨ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਜਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੇਡਾਂ
ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਿਕ ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। 12 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 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ।
13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦੇ,
ਉਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੀਹ
ਸ਼ਕੇਲ ਅਰਥਾਤ ਤੀਹ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ। 14 ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਲਾਠੀ
ਿਜਸ ਦਾ ਿਮਲਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
4 ਯਹੋਵਾਹ

12
ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
1 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 13:1
1 ਉਸ
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ਿਦਨ ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੁੰਬ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੋਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2 ਉਸ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ 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 ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ।
3 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਗੰਮ ਵਾਚੇਗਾ ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਿਜਨਾਂ 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 ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਅਗੰਮ
ਵਾਚੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਿਵੰਨ ਸੁੱਟਣਗੇ। 4 ਉਸ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਹਰੇਕ ਨਬੀ ਜਦ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਚੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ।
5 ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਹੁਣ
ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
6 ਜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਕੀ
ਹਨ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
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, 8 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਤਹਾਈ ਕੱਢੇ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਚ ਰਹੇਗੀ।
9 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 ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦਆਂਗਾ,
ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
7
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ
1 ਵੇਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੀ ਲੁ ੱਟ ਤੇਰੇ
ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2 ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ
ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇ-ਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ਿਹਰ
ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। 3 ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਿਨੱਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਯੁੱਧ
ਦੇ ਿਦਨ ਲੜਦਾ ਸੀ। 4 ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ
ਦਾ ਪਰਬਤ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਘਾਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਧਾ ਪਰਬਤ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਦੱਖਣ ਨੂੰ
ਸਰਕ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਭੱਜੋਗੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਬਤ ਦੀ ਦੂਣ ਆਸੇਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। 6 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਮੱਧਮ ਪੈ
ਜਾਣਗੇ। 7 ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਨਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਰਾਤ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਉਸ
ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਅੰਿਮਰ੍ਤ 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। 9 ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੀ
ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਗਬਾ ਤੋਂ ਿਰੰਮੋਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੱਖਣ
ਵੱਲ ਅਰਾਬਾਹ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
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ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵੱਸੇਗਾ। ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ
ਫਾਟਕ ਦੇ ਥਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕੋਨੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਨਨੇ ਲ ਦੇ ਬੁਰਜ
ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਚੁਬੱਿਚਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੁੱਖ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ।
12 ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 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। 13 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਹੱਲ ਚੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ
ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। 14 ਯਹੂਦਾਹ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਰਥਾਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ। 15 ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਿੜਆਂ, ਖੱਚਰਾਂ, ਊਠਾਂ, ਗਿਧਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਿਜਹੜੇ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। 16 ਇਸ ਤਰਾਂ
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। 17 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ
ਨਾ ਪਵੇਗਾ। 18 ਜੇ ਿਮਸਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾ ਚੜਹ੍ੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ
ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਪਵੇਗੀ, ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ਦੀਆਂ ਹਨ।
19 ਇਹ ਿਮਸਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ
ਜਾਣਗੀਆਂ। 20 ਉਸ ਿਦਨ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ” ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਟੋਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। 21 ਸਗੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਗ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ
ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਪਕਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਕਨਾਨੀ ਫੇਰ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਮਲਾਕੀ
ਲੇਖਕ
ਮਲਾਕੀ 1:1 ਨਬੀ ਮਲਾਕੀ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾਮ “ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ”
ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਵਜੋਂ ਮਲਾਕੀ ਦੀ
ਭੂਿਮਕਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਿਵੱਚ, “ਮਲਾਕੀ”
ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਿਲਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਦਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 430 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਇਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ
ਬਾਬਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਲਖੀ
ਗਈ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਦਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਦਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਿਨਆਂਈ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਿਹਸਾਬ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦੀ
ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ
ਮਲਾਕੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਆਖੇ। ਿਜਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ
ਪੁਸਤਕ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦੀ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ
ਵਾਅਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਰੀਤਾਂ-ਿਰਵਾਜਾਂ ਲਈ ਿਝੜਕਣਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ —
1:1-2:9
2. ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ ਜਾਣਾ — 2:103:6
3. ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਆਖਣਾ — 3:74:6
1 ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ
ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਏਸਾਓ ਯਾਕੂਬ
ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ 3 ਪਰ ਏਸਾਓ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ
ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਮਲਖ਼ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਗੱਦੜਾਂ
ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 4 ਭਾਵੇਂ ਅਦੋਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਖਣ ਿਕ ਅਸੀਂ ਭੰਨੇ
ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸਾਰਾਂਗ।ੇ ਪਰ
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸਾਰਨਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਢਾਹ
ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੂੰ “ਦੁਸ਼ਟ ਦੇਸ” ਪੁਕਾਰਨਗੇ ਅਤੇ “ਉਹ
ਪਰਜਾ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਿਹਰ ਸਦਾ ਲਈ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
2 ਯਹੋਵਾਹ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗ,ੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ!
ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਫਟਕਾਰ

6 “ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਆਦਰ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ
ਸੁਆਮੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭੈਅ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕੋ! ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਕੀਤਾ? 7 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਰੋਟੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ
ਆਖਣ ਿਵੱਚ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਹੈ 8 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਪਸ਼ੂ
ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਲੰਗੜੇ ਜਾਂ
ਿਬਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ!”
ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਏਹੋ ਹੀ ਚੜਹ੍ਾ, - ਕੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼
ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ। 9 ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕਰੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ
ਦੇਵੇਗਾ? ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 10 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਵਅਰਥ ਅੱਗ
ਨਾ ਬਾਲਦੇ! ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਨਹੀਂ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 11 ਿਕਉਂਿਕ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਹ੍ਦੇ ਤੋਂ ਲਿਹੰਦੇ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ,
ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚੜਹ੍ਾਵਾ
ਚੜਹ੍ਾਉਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 12 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਅਰਥਾਤ
ਭੋਜਨ ਤੁੱਛ ਹੈ 13 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਕੇਵਾਂ ਲਾ
ਛੱਿਡਆ ਹੈ! ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁ ੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੋ! ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ
ਿਬਮਾਰ ਨੂੰ , ਇਹ ਭੇਟ ਤੁਸੀਂ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੋ! ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ
ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ? ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ 14 ਿਫਟਕਾਰ ਉਸ ਛਲੀਏ
ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੈ ਿਜਹ ਦੀ ਉਹ ਸੁੱਖਣਾ
ਸੁੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਜ ਵਾਲਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੈਅ ਦਾਇਕ ਹੈ!
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1 ਹੁਣ ਹੇ ਜਾਜਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ 2 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਮਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋਗ,ੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦਆਂਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਿਖਆ ਮੈਂ ਸਰਾਪ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 3 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ ਨੂੰ ਿਝੜਕਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਪਰਬਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਸੁੱਟਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। 4 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਮੇਰਾ ਨੇ ਮ ਲੇਵੀ ਵੰਸ਼
ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।
5 ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੇ ਮ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਡਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਿਰਹਾ, ਉਹ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦਾ ਿਰਹਾ। 6 ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉਸ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ।
ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਿਸਿਧਆਈ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ
ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲੈ ਆਇਆ। 7 ਜਾਜਕ ਦੇ ਬੁੱਲ
ਤਾਂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ
ਭਾਲਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। 8 ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਰਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ
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ਠਕਰ ਖੁਆਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀ ਦੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 9 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਨਿਖੱਧ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ
ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਕੋ
ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਸਰਿਜਆ? ਫੇਰ ਿਕਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 11 ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰੀ
ਸੀ, ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆਇਆ।
12 ਯਹੋਵਾਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਨਾਲੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ! 13 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੂੰਿਗਆਂ
ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 14 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂ?
ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਵੱਚ
ਗਵਾਹ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਤੇਰੀ ਸਾਥਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। 15 ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਰਿਚਆ? ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਰੂਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਫੇਰ ਇੱਕ ਨੂੰ
ਹੀ ਿਕਉਂ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਸਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਿਣਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕਨਾਮੇ ਤੋਂ ਿਘਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਸਤਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਚੌਕਸ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਾ ਕਰੋ।
10

ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਹੈ
ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅਕਾ ਿਦੱਤਾ? ਇਸ
ਆਖਣ ਿਵੱਚ ਿਕ ਜਦ ਹਰੇਕ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਿਕ
ਿਨਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?
17 ਤੁਸੀਂ

1

3

ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ
ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਅਚਾਨਕ
ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਨੇ ਮ ਦਾ ਦੂਤ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਖੁਸ਼ ਹੋ, - ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।
2 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਕੌਣ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹ ਸਕੇਗਾ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਸੁਿਨਆਰੇ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਦੇ ਸਾਬਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। 3 ਉਹ ਚਾਂਦੀ
ਨੂੰ ਤਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਯੋਗ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣਗੇ। 4 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਪੱਛਿਲਆਂ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
5 ਮੈਂ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ੜੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੁਸਤ ਗਵਾਹ
ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਿਵਭਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ,
ਿਵਧਵਾ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ ਪਰਦੇਸੀ
ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਛੇਤੀ
ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।
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ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਚੋਰੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਟੱਲ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਹੇ ਯਾਕੂਬ
ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 7 ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ
ਮੁੜਾਂਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ
ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਮੁੜੀਏ? 8 ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਠੱਗੇਗਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਿਲਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਿਕਹੜੀ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਿਲਆ? ਦਸਵੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚ!
9 ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਏ! ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ
ਕੌਮ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 10 ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ
ਪਰਖੋ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਸ਼
ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ
ਵਰਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ! 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਝੜਕਾਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ
ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਫਲ ਨਾ
ਿਡੱਗਣਗੇ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। 12 ਤਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ 13 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਰੜੀਆਂ
ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ? 14 ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਿਵਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਸਆਪਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਏੇ ਚੱਲੀਏ? 15 ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਕੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਫ਼ਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੀ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
6

ਦਯਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਯਾਦਿਗਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਲਖੀ
ਗਈ। 17 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ
ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਸ ਮਲਕੀਅਤ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦਆਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 18 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋਗੇ ਅਤੇ ਧਰਮੀ
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਖ ਕਰੋਗ।ੇ
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ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਆਉਣਾ
1 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਆਕੜਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੜਹ੍ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੁੰਡ-ਮੁੰਡ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। 2 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚੰਿਗਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵੱਿਛਆਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੋਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਦੋਗੇ। 3 ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਧੋਗ,ੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਸੁਆਹ ਹੋਣਗੇ ਉਸ
ਿਦਨ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।
4 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਨਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 5 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਾਂਗਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ ਆਵੇ
6 ਉਹ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਿਪਤਾਵਾਂ
ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰਾਂ!
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ਲੇਖਕ
ਇਸ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਚੂੰਗੀ ਵਸੂਲਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ (9:9; 13)। ਮਰਕੁਸ ਅਤੇ ਲੂ ਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਜੀਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਲੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ
ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੱਤੀ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੱਤੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ
ਦਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਜੀਲਾਂ ਦੇ
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਿਸੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਲਗਭਗ 50-70 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,
ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਿਫ਼ਲਸਤੀਨ ਜਾਂ ਸੀਰੀਆ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਦਾ
ਆਰੰਭ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੱਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਿਜਹੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲ ਸੀ ਜੋ ਯੂਨਾਨੀਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤੱਤ ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਮੱਤੀ ਦੀ ਿਚੰਤਾ;
ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ (1:1, 17);
ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ, ਿਜੱਥੇ
ਸਵਰਗ ਸ਼ਬਦ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ
ਿਵਚਾਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ); ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, (1:1; 9:27; 12:23; 15:22; 20:30;
31; 21:9, 15; 22:41, 45)। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ
ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਮੱਤੀ ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਕੇਂਦਿਰਤ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮੱਤੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੱਤੀ
ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ
ਦੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮੱਤੀ 1:1;
16:16; 20:28)।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਯਸੂ - ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ — 1:1-2:23
2. ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ — 3:1-18:35
3. ਯਹੂਦੀਆ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ — 19:1-20:34
4. ਯਹੂਦੀਆ ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਿਦਨ — 21:1-27:66
5. ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ — 28:1-20
ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਲੂ ਕਾ 2:23-38
1 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ, ਿਜਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 2 ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਇਸਹਾਕ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
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ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਭਰਾ ਜੰਮੇ। 3 ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਾਮਾਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ ਅਤੇ
ਫ਼ਰਸ ਤੋਂ ਹਸਰੋਨ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਹਸਰੋਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਜੰਿਮਆ। 4 ਰਾਮ ਤੋਂ
ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਤੋਂ ਨਹਸ਼ੋਨ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਨਹਸ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸਲਮੋਨ ਜੰਿਮਆ। 5 ਸਲਮੋਨ ਤੋਂ ਬੋਅਜ਼ ਰਾਹਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਬੋਅਜ਼ ਤੋਂ ਓਬੇਦ ਰੂਥ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਓਬੇਦ ਤੋਂ
ਯੱਸੀ ਜੰਿਮਆ। 6 ਯੱਸੀ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ
ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਊਰੀਯਾਹ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਿਮਆ। 7 ਸੁਲੇਮਾਨ
ਤੋਂ ਰਹਬੁਆਮ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਤੋਂ ਅਬੀਯਾਹ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਅਬੀਯਾਹ ਤੋਂ ਆਸਾ ਜੰਿਮਆ। 8 ਆਸਾ ਤੋਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਤੋਂ ਯੋਰਾਮ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯੋਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਜੰਿਮਆ।
9 ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਤੋਂ ਯੋਥਾਮ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯੋਥਾਮ ਤੋਂ ਆਹਾਜ਼ ਜੰਿਮਆ
ਅਤੇ ਆਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਜੰਿਮਆ। 10 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੋਂ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਤੋਂ ਆਮੋਨ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਆਮੋਨ ਤੋਂ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ
ਜੰਿਮਆ। 11 ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਤੋਂ ਯਕਾਨਯਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਬੁਲ
ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੇ।
12 ਬਾਬੁਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕਾਨਯਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਜੰਿਮਆ। 13 ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ
ਤੋਂ ਅਬੀਹੂਦ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂਦ ਤੋਂ ਅਲਯਾਕੀਮ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਅਲਯਾਕੀਮ ਤੋਂ ਅੱਜ਼ੋਰ ਜੰਿਮਆ। 14 ਅੱਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਸਾਦੋਕ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਸਾਦੋਕ ਤੋਂ ਯਾਕੀਨ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯਾਕੀਨ ਤੋਂ ਅਲੀਹੂਦ ਜੰਿਮਆ।
15 ਅਲੀਹੂਦ ਤੋਂ ਅਲਾਜ਼ਾਰ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਅਲਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮੱਥਾਨ
ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾਨ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਜੰਿਮਆ। 16 ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਯੂਸੁਫ਼
ਜੰਿਮਆ। ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਨਮ
ਿਲਆ, ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
17 ਸੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਚੌਦਾਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੁਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਚੌਦਾਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਬਾਬੁਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਚੌਦਾਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਹਨ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ
ਲੂ ਕਾ 1:26-38; 2:1-7
18 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਜਦ ਉਹ
ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਦ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਵਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈ
ਗਈ। 19 ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ , ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ ਅਤੇ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ
ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇ। 20 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ
ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਉਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। 21 ਉਹ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਖੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। 22 ਇਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, 23 ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਮਾਨੂਏਲ ਰੱਖਣਗੇ।
ਿਜਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ”। 24 ਿਫਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਨੀਂਦ
ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। 25 ਯੂਸੁਫ਼
ਉਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਨਹੀਂ ਿਗਆ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਿਖਆ।

2
ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ
1 ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ,
ਜਦ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ ਖੋਜੀ ਪੂਰਬ
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ਵੱਲੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ,ੇ 2 ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਜੰਿਮਆ ਹੈ, ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹ
ਦਾ ਤਾਰਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। 3 ਇਹ
ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਮੇਤ ਘਬਰਾ ਿਗਆ।
4 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਕੱਥੇ ਜੰਮੇਗਾ? 5 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ,
6 ਹੇ ਬੈਤਲਹਮ, ਤੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਿਨੱਕਲੇਗਾ
ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ।
7 ਤਦ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਵਦਵਾਨ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਤਾਰਾ ਕਦੋਂ ਿਵਖਾਈ
ਿਦੱਤਾ। 8 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੇਿਜਆ
ਿਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਕਰੋ, ਜਦ ਉਹ
ਿਮਲ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ
ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। 9 ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਤੇ
ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾ ਿਟਿਕਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲਕ
ਸੀ। 10 ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੰ ਦ ਹੋਏ। 11 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਥੈਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੋਨਾ, ਲੁ ਬਾਣ ਅਤੇ ਗੰਧਰਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਈ।
12 ਅਤੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਖ਼ਬਰ ਪਾ ਕੇ, ਜੋ ਉਹ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਫਰ
ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ।
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ
ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ
ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ! ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ
ਆਖਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇਰੋਦੇਸ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ
ਲੱਭੇਗਾ। 14 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 15 ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ
ਮੌਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਿਰਹਾ l ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਨਬੀ
ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਿਖਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਿਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ।
16 ਜਦ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਵਦਵਾਨ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ
ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਦਵਾਨ ਖੋਜੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਤਾ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 17 ਤਦ ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਿਕ 18 ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਿਵਰਲਾਪ। ਰਾਖ਼ੇਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਹਨ।
13 ਜਦ

ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, 20 ਉੱਠ,
ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਜਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਮਰ
ਗਏ ਹਨ। 21 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਉੱਿਠਆ, ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। 22 ਪਰ ਜਦ
ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਅਰਿਕਲਾਊਸ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਿਰਆ, ਪਰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ
19 ਜਦ
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ਿਚਤਾਵਨੀ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 23 ਅਤੇ
ਨਾਸਰਤ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ
ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹ ਨਾਸਰੀ
ਅਖਵਾਵੇਗਾ।

3

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਮਰਕੁਸ 1:1-8; ਲੂ ਕਾ 3:1-18; ਯੂਹੰਨਾ 1:6-8; 15-34
1 ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਯਹੂਿਦਯਾ
ਦੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, 2 ਤੋਬਾ ਕਰੋ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੇ ੜੇ ਹੈ। 3 ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ
ਕਰੋ।
4 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਊਠ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉਸ
ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਟੱਡੀਆਂ ਅਤੇ
ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਿਹਦ ਸੀ l 5 ਤਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 6 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 7 ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਜੋ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਓ!
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਿਕਸ ਨੇ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਿਦੱਤੀ?” 8 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦੇ ਯੋਗ ਫਲ ਿਲਆਓ। 9 ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਹਾੜਾ ਰੁੱਖਾਂ
ਦੀ ਜੜਹ੍ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਮੈਂ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਿਫ਼ਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ,
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਵੰਤ
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। 12 ਉਹ ਦੀ
ਤੰਗੁਲੀ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰੇਗਾ,
ਪਰ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ।
ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਮਰਕੁਸ 1:9-11; ਲੂ ਕਾ 3:21-22; ਯੂਹੰਨਾ 1:31-34
13 ਤਦ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢ,ੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਇਆ। 14 ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ
ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ, ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਂ? 15 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ।
16 ਜਦ ਿਯਸੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਅਕਾਸ਼ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਘੁੱਗੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਤਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਿਦਆਂ
ਦੇਿਖਆ। 17 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ
ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।

4
ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 1:12-13; ਲੂ ਕਾ 4:1-13
1 ਤਦ ਿਯਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਗਆ
ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। 2 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਚਾਲੀ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਤਾਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ।

ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 4:3
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3 ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ

ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈਂ ਤਾਂ ਆਖ ਜੋ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। 4 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁ ੱਖ ਿਸਰਫ਼
ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਬਚਨ ਨਾਲ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ। 5 ਿਫਰ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਸ਼ਖਰ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, 6 ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਿਕਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ।ੇ
7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਨਾ ਲੈ । 8 ਿਫਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਤਾਪ ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ 9 ਅਤੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ
ਿਦਆਂਗਾ। 10 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ
ਟੇਕ ਅਤੇ ਉਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। 11 ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਅਰੰਭ
ਮਰਕੁਸ 1:14, 15; ਲੂ ਕਾ 4:14, 31
12 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਫਿੜਹ੍ਆ ਿਗਆ ਤਦ ਉਹ
ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਪਆ। 13 ਅਤੇ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਅਤੇ
ਨਫ਼ਥਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। 14 ਿਕ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਕ ਪੂਰਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ 15 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ
ਦੀ ਰਾਹ, ਯਰਦਨ ਪਾਰ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗਲੀਲ 16 ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸਾਯੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਲਈ
ਚਾਨਣ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ।
17 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਤੋਬਾ
ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਮਰਕੁਸ 1:16-20; ਲੂ ਕਾ 5:1-11; ਯੂਹੰਨਾ 1:35-42
18 ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਿਫਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋ
ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਅੰਿਦਯਾਸ ਨੂੰ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਜਾਲ਼ ਪਾਉਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਛਵਾਰੇ ਸਨ। 19 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ ਮਛਵਾਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 20 ਉਹ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। 21 ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ
ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ। 22 ਤਦ
ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ।
ਿਯਸੂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੂ ਕਾ 6:17-19
23 ਿਯਸੂ ਸਾਰੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ
ਸੀ। 24 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਯਾ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ
ਪਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ
ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਿਮਰਗੀ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ
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ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕੀਤਾ। 25 ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ
ਗਲੀਲ, ਿਦਕਾਪੁਿਲਸ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰੋਂ
ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ।

5
ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼
1 ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਿਯਸੂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦ ਬੈਠ
ਿਗਆ ਤਦ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। 2 ਉਹ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ:
ਧੰਨ ਵਚਨ
ਲੂ ਕਾ 6:20-23
3 ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਦਲ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।
4 ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
5 ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਹੋਣਗੇ।
6 ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਿਪਆਸੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।
7 ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਦਆਲੂ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8 ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ।
9 ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ।
10 ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।
11 ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ
ਕਰਨ, ਸਤਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ
ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ। 12 ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ।
ਲੂ ਣ ਅਤੇ ਚਾਨਣ
ਮਰਕੁਸ 9:50; ਲੂ ਕਾ 14:34, 35
13 ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂ ਣ ਹੋ! ਪਰ ਜੇ ਲੂ ਣ ਬੇਸੁਆਦ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਿਫਰ ਿਕਵੇਂ ਸਲੂ ਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਿਫਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ,
ਿਕ ਬਾਹਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਮੱਿਧਆ ਜਾਵੇ।
14 ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਿਜਹੜਾ ਨਗਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ
ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁ ਿਕਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ। 15 ਲੋ ਕ ਦੀਵਾ
ਬਾਲ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇ।
16 ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਿਜਹਾ ਚਮਕੇ ਿਕ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਨ, ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਿਬਵਸਥਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਬੰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਟਲੇ ਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ
ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 19 ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਿਟਆਂ
ਹੁਕਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਵੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ
ਕਹਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਸਖਾਵੇ
17 ਇਹ
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ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਕਹਾਵੇਗਾ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ
ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾ ਵੜੋਂਗ।ੇ
ੋਧ ਅਤੇ ਹੱਿਤਆ
ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖ਼ੂਨ
ਕਰੇ ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ੋਧ ਕਰੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ
ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ
ਉਹ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ
“ਮੂਰਖ” ਕਹੇ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇਗਾ। 23 ਸੋ
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲੱਗੇਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਯਾਦ ਆਵੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਹੈ,
24 ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਿਲਆ
ਜਾ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰ। ਿਫਰ
ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾ। 25 ਜੇ ਤੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਤੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ
ਿਲਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ
ਕਰ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਵਰੋਧੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਤੈਨੂੰ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪੈ
ਜਾਵੇਂ। 26 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ
ਭਰ ਦੇਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾ ਛੁ ੱਟੇਂਗਾ।
21

ਿਵਭਚਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ
ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ। 28 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ
ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਸੇ ਵੇਲੇ
ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ। 29 ਜੇ
ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ
ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
30 ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਿਟਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
27

ਤਲਾਕ
ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਾਮਾ ਿਲਖ ਕੇ
ਦੇਵੇ। 32 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਿਤਆਗੇ,
ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ
ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ ਸੋ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
31

ਸਹੁੰ

33 ਤੁਸੀਂ

ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਿਦਆਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। 34 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ
ਸਹੁੰ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਹੈ। 35 ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ। 36 ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਹ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਲ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ। 37 ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਦੀ
ਨਾਂਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਸੋ ਦੁਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਦਲਾ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਅੱਖ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ। 39 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
38 ਤੁਸੀਂ
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ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਗੱਲ
ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ। 40 ਅਤੇ
ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਵੀ ਦੇ ਿਦਓ। 41 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬੇਗ਼ਾਰੀ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਮੀਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਲ ਚੱਿਲਆ ਜਾ।
42 ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ
ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜ।
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਲੂ ਕਾ 6:27
43 ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰ
ਰੱਖ। 44 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਉਨਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰੋ। 45 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਹੋਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ, ਬੁਿਰਆਂ ਅਤੇ ਭਿਲਆਂ
ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਧਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ
ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 46 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰੋ
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਲ
ਿਮਲੇ ਗਾ? ਭਲਾ, ਚੂੰਗੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
47 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰ੍ਣਾਮ ਕਰੋ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ, ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਇਹੋ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 48 ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ,
ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ।

6
ਦਾਨ
ਸਾਵਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਦਖਾਵੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਕੋਲੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋਗ।ੇ
2 ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋਂ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਕਪਟੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲੋ ਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। 3 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਿਦੰਦਾ ਤੇਰਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਣੇ, 4 ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ
ਦੇਵੇ।
1

ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਲੂ ਕਾ 11:2-4
5 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਾ
ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁ ੱਖ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 6 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ
ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਿਜਹੜਾ
ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। 7 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਕਰੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ
ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 9 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ,
ਹੇ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈਂ,
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ,
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10 ਤੇਰਾ

ਰਾਜ ਆਵੇ,
ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਜਵੇਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ
ਹੋਵੇ।
11 ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ,
12 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ,
ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,
13 ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆ,
ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਕੁਦਰਤ, ਜਲਾਲ
ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ।
14 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
15 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਰਤ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਦਾਸੀ
ਵਾਲਾ ਿਚਹਰਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਲਈ
ਿਵਗਾੜਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਲੋ ਕ ਜਾਨਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ
ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ
ਹਨ। 17 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ
ਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ। 18 ਤੂੰ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਵਰਤੀ ਮਲੂ ਮ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ।
16

ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਧਨ
ਲੂ ਕਾ 13:33, 34
19 ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜੱਥੇ
ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਜੰਗਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰ ਸੰਨ ਮਾਰ
ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 20 ਪਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਧਨ ਜੋੜ,ੋ ਿਜੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਾ ਜੰਗਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਰ ਸੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 21 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ
ਲੂ ਕਾ 11:34-36
22 ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਖ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਿਨਰਮਲ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
23 ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ
ਸਰੀਰ ਹਨੇ ਰੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ
ਚਾਨਣ ਹੀ ਹਨੇ ਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨੇ ਰਾ ਿਕੰਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਧਨ
ਲੂ ਕਾ 16:13; ਲੂ ਕਾ 12:22-31
24 ਕੋਈ ਮਨੁ ੱਖ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ
ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ
ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 25 ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਨਾ
ਕਰੋ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਿਹਨਾਂਗ?ੇ ਕੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭੋਜਨ
ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ?
26 ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰੋ! ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਭੜੋਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ! ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ? 27 ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁ ੱਖ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਉਮਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 28 ਅਤੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਲਈ
ਿਕਉਂ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ
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ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੱਤਦੇ ਹਨ। 29 ਪਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨ
ਸ਼ੌਕਤ ਿਵੱਚ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਸਤਰ ਪਿਹਿਨਆ
ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 30 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ
ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਝੋਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ
ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਓ, ਕੀ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਪਿਹਨਾਵੇਗਾ? 31 ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗ?ੇ
ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗ?ੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਿਹਨਾਂਗ?ੇ 32 ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਲੋ ਕ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। 33 ਪਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਿਫਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ। 34 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ
ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ ਹੈ।

7
ਦੂਸਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ
ਲੂ ਕਾ 6:37, 38, 41, 42
1 ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ
ਜਾਵੇ। 2 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਮਾਪ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਿਮਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਿਮਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3 ਤੂੰ ਉਸ ਕੱਖ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਕਉਂ
ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ? ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਤੀਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ! 4 ਪਰ ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖ
ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਿਲਆ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਖ ਕੱਢ ਿਦਆਂ, ਜਦ ਿਕ
ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਸ਼ਤੀਰ ਹੈ! 5 ਹੇ ਕਪਟੀ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ
ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ,
ਉਸ ਕੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇਂਗਾ।
6 ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਕੁੱਿਤਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ
ਸੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਮੱਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਨ।
ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਲੂ ਕਾ 11:9-13
7 ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ
ਜਾਵੇਗਾ। ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਣ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਖੋਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਿਕ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ
ਦੇਵੇ? 10 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇਵੇ?
11 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਿਣਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ
ਮੰਗਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕੰਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਕਉਂ
ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ? 12 ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਲੋ ਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋ!
ਿਕਉਂਿਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹੋ
ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ।
ਭੀੜਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਫਾਟਕ
ਲੂ ਕਾ 13:24
13 ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ
ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਹੜਾ ਨਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ
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ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 14 ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਭੀੜਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹ੍ੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।
ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ
ਲੂ ਕਾ 6:43, 44, 46; 13:25-27
15 ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ
ਬਿਘਆੜ ਹਨ। 16 ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗ।ੇ
ਕੀ, ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਾਂ ਜਾਂ ਭਖੜੇ ਨੂੰ ਹੰਜ਼ੀਰ
ਲੱਗਦੇ ਹਨ? 17 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਲ
ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 18 ਚੰਗਾ
ਰੁੱਖ ਬੁਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਰੁੱਖ ਚੰਗਾ ਫਲ
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 19 ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ
ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 20 ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗ।ੇ 21 ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ
ਪਰ੍ਭੂ! ਪਰ੍ਭੂ! ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ
ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਵੜੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ
ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 22 ਉਸ ਿਦਨ ਬਹੁਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ! ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ? ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? 23 ਤਦ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਆਖਾਂਗਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ। ਹੇ ਸਭ
ਕੁਧਰਮੀਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ!
ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ: ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਮੂਰਖ
ਲੂ ਕਾ 6:47-49
24 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਘਰ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। 25 ਮੀਂਹ ਵਿਰਆ, ਹੜਹ੍ ਆਏ
ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਿਰਆ;
ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਿਡੱਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ
ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 26 ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਚਨ
ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। 27 ਮੀਂਹ ਵਿਰਆ,
ਹੜਹ੍ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ
ਮਾਿਰਆ; ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ
ਨਾਸ ਹੋਇਆ।
28 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ
ਹੱਿਟਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। 29 ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ
ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ।

8
ਕੋੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 1:40-45; ਲੂ ਕਾ 5:12-16
1 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤਿਰਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ
ਆਈ। 2 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋੜਹ੍ੀ ਨੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। 3 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋੜਹ੍ੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ।
4 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ! ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਂ
ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਭੇਟ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਠਿਹਰਾਈ, ਚੜਹ੍ਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਲੂ ਕਾ 7:1-10
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5 ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਸ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 6 ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੌ ਕਰ
ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਮਾਿਰਆ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ ਿਰਹਾ
ਹੈ। 7 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ
ਿਦਆਂਗਾ। 8 ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠ ਆਓ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰ
ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੌ ਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਿਜਆਂ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ
ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਾ! ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਆ! ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ
ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰ! ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
10 ਿਯਸੂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਮੈਂ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ!
11 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ
ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ। 12 ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ
ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜਾ
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੌ ਕਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ।”

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 1:29-34; ਲੂ ਕਾ 4:38-41
14 ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ
ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਪਈ ਵੇਿਖਆ। 15 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਛੂਿਹਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਉਤਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 16 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਿਲਆਏ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਚਨ ਨਾਲ
ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 17 ਤਾਂ ਜੋ
ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ
ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਚੁੱਕ ਲਏ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਲੂ ਕਾ 9:57-62
18 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਝੀਲ
ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ। 19 ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। 20 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਲੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਹਨ,
ਪਰ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਸਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 21 ਅਤੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਿਗਆ
ਿਦਓ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬਾਂ। 22 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਿਲਆ ਆ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬਣ ਦੇ।
ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 4:35-41; ਲੂ ਕਾ 8:22-25
23 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ
ਆਏ। 24 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ ਜੋ ਬੇੜੀ
ਲਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ। 25 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ
ਬਚਾਓ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ! 26 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਓ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ
ਉੱਠ ਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਝੀਲ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ।
27 ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ
ਅਤੇ ਝੀਲ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ?!
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ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 5:1-20; ਲੂ ਕਾ 8:26-39
28 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰ ਗਦਰੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਤਾਂ ਦੋ
ਮਨੁੱਖ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। 29 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈਂ? 30 ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਸੂਰਾਂ
ਦਾ ਇੱਜੜ ਚੁਗਦਾ ਸੀ। 31 ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਮੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ ਭੇਜ
ਦੇ। 32 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾਓ! ਤਾਂ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸੂਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਸਾਰਾ ਇੱਜੜ ਭੱਜ ਕੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ। 33 ਤਦ ਚੁਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ
ਿਵਿਥਆ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤੀ। 34 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਮੰਨਤਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ।
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ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 2:1-12; ਲੂ ਕਾ 5:17-26
1 ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰ ਿਘਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲ
ਆਇਆ। 2 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ
ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ
ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ! ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼
ਹੋਏ। 3 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਈ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਿਕਹਾ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਬੁਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? 5 ਭਲਾ, ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ,
ਇਹ ਆਖਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਿਕ ਉੱਠ
ਅਤੇ ਤੁਰ? 6 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜੋ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ
ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਉੱਠ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਚੱਿਲਆ
ਜਾ। 7 ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਗਆ। 8 ਭੀੜ ਇਹ
ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਨੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ।
ਮੱਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਮਰਕੁਸ 2:13-17; ਲੂ ਕਾ 5:27-32
9 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੱਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੂੰਗੀ
ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ
ਤੁਰ”, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਿਪਆ।
10 ਿਫਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਾ
ਸੀ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। 11 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? 12 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਨਵੇਂ ਨਰੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਮ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। 13 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਿਸੱਖੋ ਿਕ
ਮੈਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਯਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ।
ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮਰਕੁਸ 2:18-22; ਲੂ ਕਾ 5:33-39
14 ਿਫਰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ
ਇਹ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ
ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ?” 15 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
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“ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਲਾੜਾ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸੋਗ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਲਾੜਾ ਉਨਾਂ ਤੋਂ
ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਫਰ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ। 16 ਪੁਰਾਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਟਾਕੀ ਿਜਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਵੱਧ ਫੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 17 ਅਤੇ ਨਾ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ
ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਭਰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਮੈਅ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ
ਮੈਅ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਭਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਚੀਆਂ
ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ”।
ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਬਮਾਰ ਔਰਤ
ਮਰਕੁਸ 5:21-43; ਲੂ ਕਾ 8:40-56
18 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹਾਕਮ
ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣੇ
ਮਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਿਜਉਂਦੀ
ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 19 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਿਪਆ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। 20 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਨੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਿਹਣ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ, ਿਪੱਛੋਂ ਆ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਿਹਆ। 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵਾਂ ਤਾਂ
ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗੀ। 22 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਬੇਟੀ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ! ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। 23 ਿਫਰ ਿਯਸੂ
ਹਾਕਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਿਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ, 24 ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ।
25 ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾ
ਹੱਥ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। 26 ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਸ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ।
ਦੋ ਅੰਿਨਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਿਰਆ ਤਾਂ ਦੋ ਅੰਨੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ
ਮਾਰਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ!
28 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਭਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਾਂ, ਪਰ੍ਭੂ
ਜੀ। 29 ਤਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇ। 30 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤਗੀਦ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ! 31 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ
ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
27 ਜਦੋਂ

ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਿਦਆਂ ਹੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ
ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ।
33 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਤਦ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਭੀੜ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। 34 ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
32

ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੋੜੇ ਹਨ

35 ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ

ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਫਿਰਆ। 36 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਤਰਸ ਆਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਨਾ
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ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਿਫਰਦੇ ਸਨ। 37 ਤਦ ਉਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਫ਼ਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ
ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਹਨ। 38 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਭੇਜੇ।

10
ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਲੇ
ਮਰਕੁਸ 3:13-19; ਲੂ ਕਾ 6:12-16
1 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ।
2 ਬਾਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹਨ, ਪਿਹਲਾ ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਹੜਾ
ਪਤਰਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅੰਿਦਯਾਸ, ਜ਼ਬਦੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ, 3 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ, ਬਰਥੁਲਮਈ,
ਥੋਮਾ ਅਤੇ ਮੱਤੀ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਹਲਫ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ
ਥੱਦਈ, 4 ਸ਼ਮਊਨ ਕਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ, ਿਜਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ।
ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਮਰਕੁਸ 6:7-13; ਲੂ ਕਾ 9:1-16; 10:4-12
5 ਇਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ: “ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਜਾਣਾ
ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜਨਾ”। 6 ਸਗੋਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕੋਲ
ਜਾਓ। 7 ਅਤੇ ਜਾਂਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਖੋ,
ਿਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। 8 ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ,
ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਕਰੋ, ਕੋੜਹ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਿਲਆ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਿਦਓ। 9 ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ
ਤਾਂਬਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲਓ। 10 ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਹ ਦੇ
ਲਈ ਝੋਲਾ ਨਾ ਦੋ ਕੁੜਤੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਲਾਠੀ ਲਓ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 11 ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ
ਨਗਰ ਜਾਂ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਵੜੋ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਿਜੰਨਾਂ
ਿਚਰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਤੁਰ,ੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰੇ ਰਹੋ l 12 ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਵੜਿਦਆਂ ਉਹ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ। 13 ਅਤੇ ਜੇ ਘਰ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲੇ , ਪਰ ਜੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਆਵੇ। 14 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ
ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਜਾਂ ਨਗਰ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਸੁੱਟੋ। 15 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲੋਂ
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਟ
ਮਰਕੁਸ 13:9-13; ਲੂ ਕਾ 21:12-17
16 ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਿਘਆੜਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ,
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਰਗੇ
ਭੋਲੇ ਹੋਵੋ। 17 ਪਰ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਗੇ। 18 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ
ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ। 19 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਤਾਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ। 20 ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ
ਹੈ। 21 ਅਤੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ
ਫੜਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ੇ

ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 10:41

ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟਣਗੇ। 22 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ
ਸਭ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ
ਸਹੇਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 23 ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸਤਾਉਣ ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਫਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਿਕ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਆ ਜਾਵੇ।
24 ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨੌ ਕਰ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ । 25 ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਿਕ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ
ਿਜਹਾ ਅਤੇ ਨੌ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਘਰ
ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ (ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬਾਲਜਬੂਲ) ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਿਖਆ,
ਤਾਂ ਿਕੰਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ।
ਿਕਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਲੂ ਕਾ 12:2-7
26 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁ ਕੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪਰ੍ਗਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਹੈ
ਜੋ ਜਾਿਣਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਆਖੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕੋਿਠਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ।
28 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਿਜਹੜਾ
ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। 29 ਕੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਿਚੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਵਕਦੀਆਂ? ਿਫਰ
ਵੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਬਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ
ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਿਡੱਗਦੀ। 30 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਿਗਣੇ ਹੋਏ
ਹਨ। 31 ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਡਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਚੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਲੂ ਕਾ 12:8; 9
32 ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ
ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। 33 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਲੂ ਕਾ 12:51-53; 4:26, 27
34 ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਿਕ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ
ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ
ਆਇਆ ਹਾਂ।
35 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ,
ਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਨੂੰ ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।
36 ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
37 ਜੇ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। 38 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ
ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
39 ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਗੁਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਗੁਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ।
ਪਰ੍ਤੀਫਲ
ਮਰਕੁਸ 9:41
40 ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 41 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਬੂਲ
ਕਰੇ, ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਫਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਕਸੇ
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ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਦਾ ਫਲ
ਪਾਵੇਗਾ। 42 ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਾਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਿਗਲਾਸ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਿਪਆਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਵੇਗਾ।

11
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਲੂ ਕਾ 7:18-35
1 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
2 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ,
ਤਦ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, 3 ਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰੀਏ? 4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ
ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਦੇਵੋ, 5 ਿਕ ਅੰਨੇ
ਸੁਜਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੰ ਗੜੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਕੋੜਹ੍ੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਦੇ ਿਜਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ
ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 ਅਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਕਾਰਨ ਠਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ।
7 ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਣ
ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਨੇ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਿਹੱਲਦਾ ਹੈ? 8 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ
ਸੀ? ਕੀ ਮਹੀਨ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ? ਵੇਖੋ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕੋਮਲ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਹਨ। 9 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ? ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। 10 ਇਹ ਉਹੋ
ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;
ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ
ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।
11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ; ਿਜਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 12 ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ
ਨਬੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਗੰਮ
ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 14 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏਲੀਯਾਹ ਇਹੋ ਹੈ। 15 ਿਜਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ
ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ। 16 ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਉਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ
ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ
ਆਖਦੇ ਹਨ,
17 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਈ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੱਚ।ੇ
ਅਸੀਂ ਿਸਆਪਾ ਕੀਤਾ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਰਲਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ।
18 ਿਕਉਂਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਅ ਪੀਂਦਾ
ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ।
19 ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ
ਹਨ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੇਟੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਚੂੰਗੀ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ
ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਿਮੱਤਰ। ਸੋ ਿਗਆਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ
ਠਿਹਿਰਆ!
ਉਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਲੂ ਕਾ 10:13-15
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20 ਿਫਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ਼
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਸੀ। 21 ਹੇ ਖੁਰਾਜ਼ੀਨ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਹੇ ਬੈਤਸੈਦਾ, ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਪੜ
ਪਿਹਨ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ!
22 ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਅਤੇ
ਹੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ, ਕੀ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਤੂੰ
ਸਗੋਂ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਏਂਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਅਚਰਜ਼
ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ। 24 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਦੂਮ ਦੇਸ ਦਾ ਹਾਲ
ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਿਪਤਾ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਿਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। 26 ਹਾਂ, ਹੇ ਿਪਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ। 27 ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਸੌਂਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੇ। 28 ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਿਦਆਂਗਾ। 29 ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਸੱਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ
ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਅਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। 30 ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ।
25 ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਨੇ

12
ਸਬਤ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਮਰਕੁਸ 2:23-28; ਲੂ ਕਾ 6:1-5
1 ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰ ਿਘਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਿਸੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ।ੇ
2 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਉਹ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। 3 ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਕ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖੇ ਸਨ?
4 ਜੋ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀਆਂ
ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ
ਲਈ ਖਾਣੀਆਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਵਲ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ । 5 ਜਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਜਾਜਕ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਸਬਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ
ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਨ? 6 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇੱਥੇ ਹੈਕਲ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। 7 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਯਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ
ਿਨਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ। 8 ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 3:1-6; ਲੂ ਕਾ 6:6-11
9 ਿਫਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 10 ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਭਲਾ, ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਚੰਗਾ
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ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ? 11 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹੋ
ਿਜਹਾ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁ ੱਖ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ
ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍
ਕੇ ਨਾ ਕੱਢੇ? 12 ਸੋ ਮਨੁ ੱਖ ਭੇਡ ਨਾਲੋਂ ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ! ਇਸ
ਲਈ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ। 13 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਰਗਾ ਫੇਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 14 ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਦਾ
ਨਾਸ ਕਰੀਏ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ

15 ਪਰ ਿਯਸੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ

ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।
16 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨਾ।
17 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਪੂਰਾ
ਹੋਵੇ: 18 ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਿਜਸ
ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਪਰਸੰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਰੇਗਾ। 19 ਉਹ ਨਾ
ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਨਾ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ। 20 ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੇਗਾ, ਨਾ ਿਨੰ ਮਹ੍ੀ
ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਜੱਤ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, 21 ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਸ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਮਰਕੁਸ 3:20-30; ਲੂ ਕਾ 11:14-23
22 ਤਦ ਲੋ ਕ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਭੂਤ
ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। 23 ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕੀ, ਇਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ? 24 ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਿਕ ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। 25 ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਸ
ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਜਾਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਣਆ
ਨਾ ਰਹੇਗਾ। 26 ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਦਾ
ਰਾਜ ਿਕਵੇਂ ਬਿਣਆ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? 27 ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਿਕਸ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 28 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। 29 ਅਥਵਾ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ
ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਜੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਾ
ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਿਕਵੇਂ ਲੁ ੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਬੰਨ ਕੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਲੁ ੱਟੇਗਾ। 30 ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਿਖਲਾਰਦਾ ਹੈ। 31 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਅਤੇ ਿਨੰਿਦਆ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲੇ,
ਉਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 32 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ
ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ
ਇਸ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਮਾਫ਼
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ
ਲੂ ਕਾ 6:43-45
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33 ਜੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ
ਆਖੋ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਆਖੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 34 ਹੇ
ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਓ! ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ? ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਮਨ ਿਵੱਚ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ। 35 ਭਲਾ ਮਨੁ ੱਖ ਮਨ ਦੇ ਭਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁ ੱਖ ਬੁਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। 36 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਮਨੁ ੱਖ ਹਰੇਕ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਿਨਆਂ ਦੇ
ਿਦਨ ਉਹ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। 37 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ।

ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਰਕੁਸ 8:11, 12; ਲੂ ਕਾ 11:29-32
38 ਿਫਰ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 39 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 40 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਯੂਨਾਹ
ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਰਾਤ ਮੱਛੀ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਰਾਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਰਹੇਗਾ। 41 ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ, ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ
ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। 42 ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਣੀ
ਿਨਆਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ, ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗੀ ਅਤੇ
ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਸੁਣਨ ਆਈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਅਧੂਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ
ਲੂ ਕਾ 11:24-26
43 ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਮਨੁ ੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਿਕਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਲੱਭਦਾ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। 44 ਿਫਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਿਜੱਥੋਂ ਮੈਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਹਲਾ ਅਤੇ ਝਾਿੜਆ ਸੁਆਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
45 ਤਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਆਤਮੇ ਨਾਲ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਪਿਹਲੇ ਨਾਲੋਂ
ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ
ਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ
ਮਰਕੁਸ 3:31-35; ਲੂ ਕਾ 8:19-21
46 ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ
ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 47 ਤਦ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ। 48 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ
ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ? 49 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਵੱਲ
ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ
ਹਨ। 50 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ
ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ।
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ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਮਰਕੁਸ 4:1-9; ਲੂ ਕਾ 8:4-8
1 ਉਸੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਘਰੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। 2 ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜਹ੍
ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। 3 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖੀਆਂ ਿਕ ਵੇਖੋ ਇੱਕ
ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਿਲਆ। 4 ਅਤੇ ਬੀਜਦੇ
ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬੀਜ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਗ ਲੈ ਗਏ 5 ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਿਮੱਟੀ ਨਾ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਡੂਘ
ੰ ੀ
ਿਮੱਟੀ ਨਾ ਿਮਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉੱਗ ਿਪਆ। 6 ਪਰ
ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਕੁਮਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜੜਹ੍ ਨਾ ਫੜਨ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਿਗਆ। 7 ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦਬਾ ਿਲਆ।
8 ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੀਜ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਫਲ
ਿਲਆਇਆ, ਕੁਝ ਸੌ ਗੁਣਾ ਕੁਝ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਕੁਝ ਤੀਹ ਗੁਣਾ।
9 ਿਜਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ।
ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਮਰਕੁਸ 4:10-12; ਲੂ ਕਾ 8:9, 10
10 ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 11 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ;
ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ
ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
14 ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਇਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ
ਿਕ,
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰ ਸਮਝੋਂਗੇ ਨਹੀਂ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਰ ਬੁਝਗ
ੋ ੇ ਨਹੀਂ,
15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ,
ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ
ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ,
ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ
ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ।
16 ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। 17 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਪਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਿਣਆ।
ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਮਰਕੁਸ 4:13-20; ਲੂ ਕਾ 8:11-15
18 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੋ। 19 ਹਰ ਕੋਈ
ਿਜਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ
ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂ ਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਬੀਜ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਿਡੱਿਗਆ
ਸੀ। 20 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ, ਸੋ
ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਝੱਟ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।
21 ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਡੂਘ
ੰ ੀ ਜੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਮਾਂ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
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ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਠਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 22 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ
ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। 23 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ
ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੌ ਗੁਣਾ
ਕੋਈ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਕੋਈ ਤੀਹ ਗੁਣਾ ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ
ਇੱਕ ਮਨੁ ੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ
ਬੀਿਜਆ। 25 ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਵੈਰੀ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਣਕ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬੀਜ ਿਗਆ। 26 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਬੂਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਸੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤਦ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਿਦੱਖ
ਪਈ।
27 ਤਾਂ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਸੁਆਮੀ
ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਿਜਆ?
ਫੇਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ?
28 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਤਾਂ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇਈਏ?
29 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਨਾ, ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਿਦਆਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲਓ।
30 ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਧਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਢੀ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ
ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੂਕਣ ਲਈ ਉਹ ਦੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਬੰਨ
ਲਵੋ, ਪਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੋਦਾਮ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰੋ।
24 ਉਸ ਨੇ

ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਮਰਕੁਸ 4:30-32; ਲੂ ਕਾ 13:18, 19
31 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਵਰਗ
ਰਾਜ ਰਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਮਨੁ ੱਖ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ। 32 ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ
ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਿਦਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਮੀਰ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਲੂ ਕਾ 13:20; 21
33 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ
ਖ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਤੰਨ ਿਕੱਲੋ ਆਟੇ
ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਖ਼ਮੀਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।
ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਮਰਕੁਸ 4:33, 34
34 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ
ਸੁਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਬੋਲਦਾ ਸੀ। 35 ਤਾਂ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਗੁਪਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਿਫਰ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਖੇਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ
ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਿਦਓ। 37 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜਾ
ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 38 ਖੇਤ ਸੰਸਾਰ
ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਹਨ। 39 ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਸ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਿਜਆ, ਉਹ
36
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ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ
ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਹਨ।
40 ਇਸ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਫ਼ੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। 41 ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ
ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠਕਰ ਖੁਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਨਗੇ।
42 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ
ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 43 ਤਦ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਕਣਗੇ। ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ।
ਲੁ ਕੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਰਾਜ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕੇ ਹੋਏ ਧਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁ ੱਖ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਿਫਰ ਲੁ ਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ
ਖ਼ਰੀਦ ਿਲਆ।
44 ਸਵਰਗ

ਚੰਗੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਫੇਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ
ਵਪਾਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। 46 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹੰਗੇ ਮੁੱਲ
ਦਾ ਿਮਿਲਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ
ਿਲਆ।
45

ਜਾਲ਼ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਫੇਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇੱਕ ਜਾਲ਼ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ
ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਿਲਆਇਆ। 48 ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰ ਿਗਆ ਤਾਂ
ਲੋ ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਕੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ
ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਨਕੰਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। 49 ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਤ ਆ ਕੇ, ਧਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨਗੇ। 50 ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ
ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
47

ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਉਨਾਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਾਂ ਜੀ। 52 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਲਈ
ਹਰੇਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ,
ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
51 ਕੀ

ਨਾਸਰਤ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਮਰਕੁਸ 6:1-6; ਲੂ ਕਾ 4:16-30
53 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ। 54 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਿਕ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ
ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਚਰਜ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਿਕੱਥੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ? 55 ਕੀ,
ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੀ ਮਾਂ ਮਿਰਯਮ ਨਹੀਂ
ਕਹਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ, ਯੂਸੁਫ਼, ਸ਼ਮਊਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ
ਨਹੀਂ ਹਨ? 56 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਫੇਰ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕੱਥੋਂ ਿਮਿਲਆ? 57 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਉਸ
ਤੋਂ ਠਕਰ ਖਾਧੀ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜਗਹ੍ਾ ਆਦਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 58 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14:26

14
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਿਤਆ
ਮਰਕੁਸ 6:14-29; ਲੂ ਕਾ 9:7-9
1 ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ। 2 ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ! 3 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਫਿੜਆ
ਅਤੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 4 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। 5 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 6 ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦਨ ਆਇਆ
ਤਦ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। 7 ਤਾਂ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਮੰਗ,ੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ।
8 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਸਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ,
“ਹੁਣੇ ਇੱਥ,ੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਸਰ ਥਾਲ ਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਕੇ ਿਦਓ”। 9 ਤਦ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ
ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ
ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 10 ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ
ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਿਸਰ ਵਢਵਾ ਸੁੱਿਟਆ। 11 ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ ਥਾਲ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਲੈ ਗਈ। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ, ਉਸ
ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ।
ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ
ਮਰਕੁਸ 6:30-44; ਲੂ ਕਾ 9:10-17; ਯੂਹੰਨਾ 6:1-14
13 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਇੱਕ
ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ
ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ। 14 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਤਿਰਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 15 ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਉਜਾੜ ਹੈ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਢੱਲ਼ ਿਗਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਿਪੰਡਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ। 16 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰੋ। 17 ਪਰ ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ। 18 ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ। 19 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ
ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ
ਤੋੜ ਕੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ।
20 ਅਤੇ ਸਭ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ
ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। 21 ਅਤੇ ਖਾਣ
ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਸਨ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ
ਮਰਕੁਸ 6:45-52; ਯੂਹੰਨਾ 6:15-21
22 ਉਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ
ਮੈਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ। 23 ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ
ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। 24 ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇੜੀ ਝੀਲ
ਿਵੱਚ ਲਿਹਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਡੋਲਦੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਹਵਾ ਉਲਟੀ ਿਦਸ਼ਾ
ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 25 ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਿਹਰ ਿਯਸੂ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਆਇਆ। 26 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ
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ਭੂਤ ਹੈ! ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। 27 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ!ੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਰੋ। 28 ਪਤਰਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ। 29 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਆ,
ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਬੇੜੀਓਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ
ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। 30 ਪਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਰਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ
ਤਾਂ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ! 31 ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਆ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ? 32 ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ ਤਾਂ ਹਵਾ ਰੁਕ ਗਈ। 33 ਫੇਰ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ
ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ, ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ।
ਗੰਨੇਸਰਤ ਿਵੱਚ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 6:53-56
34 ਉਹ ਪਾਰ ਲੰ ਘ ਕੇ ਗੰਨੇਸਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੇ। 35 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਛਾਿਣਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ
ਖ਼ਬਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਿਰਆਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ। 36 ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ
ਛੂਹਣ ਦੇ ਅਤੇ ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੇ ਛੂਿਹਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ।
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ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮਰਕੁਸ 7:1-13
1 ਤਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, 2 ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ? 3 ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੀਤ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? 4 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਾਨ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 5 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ, “ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਿਗਆ।” ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰੇ। 6 ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਰੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ ਿਦੱਤਾ। 7 ਹੇ ਕਪਟੀਓ!
ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਠੀਕ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ
8 ਇਹ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਇਨਾਂ ਦਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
9 ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਮਰਕੁਸ 7:14-23
10 ਉਸ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੁਣੋ
ਅਤੇ ਸਮਝੋ। 11 ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁ ੱਖ
ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 12 ਤਦ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਠਕਰ ਖਾਧੀ ਹੈ? 13 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹਰੇਕ
ਬੂਟਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸੋ ਜੜਹ੍ੋਂ ਪੁੱਿਟਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਓ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ
ਜੇ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣਗੇ।
15 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। 16 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਿਨਰਬੁੱਧ
ਹੋ? 17 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
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ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ
ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 19 ਿਕਉਂਿਕ ਬੁਰੇ ਿਖ਼ਆਲ, ਖੂਨ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ,
ਿਵਭਚਾਰ, ਚੋਰੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨੰਿਦਆ ਿਦਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ। 20 ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਿਬਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮਨੁ ੱਖ
ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਮਰਕੁਸ 7:24-30
21 ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ।
22 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਆਈ ਅਤੇ
ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, ਿਕ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਕਰੋ! ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ
ਹੈ। 23 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ! ਤਦ ਉਹ
ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ, ਉਸ
ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ। 24 ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ
ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਿਬਨਾਂ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ। 25 ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। 26 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਤੂਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚੰਗੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 27 ਉਹ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਪਰ ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਉਹ ਚੂਰ-ੇ ਭੂਰੇ
ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ। 28 ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਓਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਉਸੇ
ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 30 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੰਗਿੜਆਂ, ਅੰਿਨਆਂ, ਗੂੰਿਗਆਂ,
ਟੁੰਿਡਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।
31 ਜਦੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਦੇ, ਟੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦ,ੇ ਲੰ ਗੜੇ
ਤੁਰਦੇ ਅਤੇ ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ।
29

ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ
ਮਰਕੁਸ 8:1-10
32 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਿਖਆਂ ਿਵਦਾ ਕਰਾਂ ਿਕਤੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਥੱਕ ਜਾਣ। 33 ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਿਕੱਥੋਂ
ਿਲਆਈਏ ਜੋ ਐਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰਜਾਈਏ? 34 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਸੱਤ
ਅਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਿਜਿਹਆਂ ਿਨੱਕੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ। 35 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ
ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। 36 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤ
ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ। 37 ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਸੱਤ ਟੋਕਰੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। 38 ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਿਬਨਾਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਸਨ। 39 ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ
ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਗਦਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ।
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ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਰਕੁਸ 8:11; ਲੂ ਕਾ 12:54-56
1 ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ
ਲਈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾ।
2 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਭਲਕੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਕਾਸ਼
ਲਾਲ ਹੈ। 3 ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹਨੇਰੀ ਵਗੇਗੀ
ਿਕਉਂਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਅਤੇ ਗਿਹਰਾ ਹੈ। ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਚੰਨਾਂ
ਦੀ ਜਾਚ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਪਿਹਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 4 ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰ
ਲੋ ਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਬਨਾਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਖ਼ਮੀਰ
ਮਰਕੁਸ 8:14-21
5 ਚੇਲੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। 6 ਤਦ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ
ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਚੋ। 7 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਖਣ
ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਿਲਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਆਖਦਾ ਹੈ। 8 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਵਾਿਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ? 9 ਭਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀ ਭੁੱਖ ਿਮਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ
ਿਕੰਨੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ? 10 ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਤ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਿਮਟਾਈ
ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਿਕੰਨੇ ਟੋਕਰੇ ਚੁੱਕੇ
ਸਨ? 11 ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਪਰ ਇਹ ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ
ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਚੋ? 12 ਤਦ ਉਹ ਸਮਝੇ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੋਂ ਹੁਿਸ਼ਆਰ
ਰਿਹਣ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ।
ਪਤਰਸ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ “ਮਸੀਹ” ਹੈ
ਮਰਕੁਸ 8:27-30; ਲੂ ਕਾ 9:18-21
13 ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ ਜੋ ਲੋ ਕ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ
ਹਨ? 14 ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਕਈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ। 15 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? 16 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ
ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ। 17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਮਊਨ, ਯੋਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ
ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਹ
ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ। 18 ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਾ
ਚੱਲੇਗਾ। 19 ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇ ਗਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲੇ ਗਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਖੋਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ।
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮਰਕੁਸ 8:31-33; ਲੂ ਕਾ 9:22
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21 ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ,
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮੁੱਖ
ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀ ਉੱਠਾਂ। 22 ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਕਰ ਕੇ ਿਝੜਕਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ
ਨਾ ਕਰੇ! ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ! 23 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਮੁੜ
ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਠਕਰ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੁ ੱਖਾਂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਮਰਕੁਸ 8:34-9:1; ਲੂ ਕਾ 9:23-27
24 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੇ। 25 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਏ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ
ਲਵੇਗਾ। 26 ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਜੱਤ ਲਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਵੇ? ਅਥਵਾ ਮਨੁ ੱਖ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਮੁੜ
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ
ਦੇਵੇਗਾ। 28 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕਈ ਇਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਐਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਾ ਚੱਖਣਗੇ ਜਦ
ਤੱਕ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖਣ।
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ਿਯਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 9:2-13; ਲੂ ਕਾ 9:28-36
1 ਿਯਸੂ ਛੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਿਗਆ। 2 ਅਤੇ ਉਹ
ਦਾ ਰੂਪ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਉਹ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੂਰਜ
ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਨਣ ਿਜਹੇ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ।
3 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤ।ੇ 4 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ
ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਡੇਰੇ ਬਣਾਵਾਂ,
ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਯਾਹ ਲਈ। 5 ਉਹ
ਬੋਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਂ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ ਆਈ,
ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੋ!
6 ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰ
ਗਏ। 7 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਉੱਠ
ਅਤੇ ਨਾ ਡਰੋ। 8 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਰ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ।
9 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ
ਉੱਠੇ, ਇਸ ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਓ। 10 ਤਦ
ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਫੇਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਿਕਉਂ ਆਖਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 11 ਉਸ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਏਲੀਯਾਹ ਠੀਕ ਪਿਹਲਾਂ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। 12 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਨਾ ਪਛਾਿਣਆ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁੱਖ
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ਪਾਵੇਗਾ। 13 ਤਦ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 9:14-29; ਲੂ ਕਾ 9:37-43
14 ਜਦ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਤਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, 15 ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਮਰਗੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 16 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਿਲਆਂ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ
ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 17 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਂਗਾ? ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ। 18 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਭੂਤ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 19 ਤਦ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ? 20 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਆਪਣੀ
ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋਗ,ੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ
ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 21 ਪਰ ਇਹ ਜਾਤੀ ਵਰਤ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਲਦੀ।
ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮਰਕੁਸ 9:30-32; ਲੂ ਕਾ 9:43-45
22 ਜਦ ਉਹ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
23 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀ
ਉੱਠੇਗਾ। ਤਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ।
ਹੈਕਲ ਦਾ ਕਰ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈਕਲ ਦੀ ਚੁੰਗੀ
ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ
ਗੁਰੂ ਚੁੰਗੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਹਾਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 25 ਜਦ
ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਸ਼ਮਊਨ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਕਸ ਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂ
ਮਸੂਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆਂ ਤੋਂ? 26 ਤਦ
ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਪਰਾਇਆਂ ਤੋਂ, ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ
ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ। 27 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਲਈ
ਠਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟ
ਅਤੇ ਜੋ ਮੱਛੀ ਪਿਹਲਾਂ ਿਨੱਕਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ ਪਾਏਂਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬਦਲੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ।
24
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ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ?
ਮਰਕੁਸ 9:33-37; ਲੂ ਕਾ 9:46-48
1 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ,ੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? 2 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ,
ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ 3 ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਨਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਵੜੋਂਗ।ੇ 4 ਉਪਰੰਤ ਜੋ
ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਤਰਾਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ,
ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। 5 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਠਕਰ ਖੁਆਉਣਾ
ਮਰਕੁਸ 9:42-48; ਲੂ ਕਾ 17:1, 2
6 ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਾਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਠਕਰ ਖੁਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ
ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਿਵੱਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ
ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚ ਡੋਿਬਆ ਜਾਂਦਾ। 7 ਠਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ
ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਠਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ
ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁ ੱਖ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਠਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ! 8 ਪਰ ਜੇ
ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਠਕਰ ਖੁਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ
ਸੁੱਟ ਦੇ। ਟੁੰਡਾ ਜਾਂ ਲੰ ਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਹੱਥ ਜਾਂ ਦੋ ਪੈਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੂੰ
ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਂ। 9 ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ
ਠਕਰ ਖੁਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਅੱਖਾਂ
ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਂ।
ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਲੂ ਕਾ 15:3-7
10 ਵੇਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ
ਜਾਣੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਦਾ
ਵੇਖਦੇ ਹਨ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। 12 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁ ੱਖ
ਕੋਲ ਸੌ ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ
ਉਹ ਨਿੜੰਨਿਵਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ
ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਨਾ ਿਫਰੇਗਾ? 13 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਨਾਂ ਨਿੜੰਨਿਵਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ,
ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਜਹੜਾ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਵਵਹਾਰ
ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਿਵੱਚ ਸਮਝਾ,
ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ। 16 ਪਰ
ਜੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
17 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਦੱਸ
ਦੇ। ਫੇਰ ਜੇ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। 18 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨਗੇ
ਸੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਖੋਲੋ ਗੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਖੋਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 19 ਫੇਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ
ਕੰਮ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜਾ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 20 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਹਾਂ।
15 ਜੇ

ਿਨਰਦਈ ਨੌ ਕਰ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਿਕੰਨੀ
ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂ? ਕੀ
ਸੱਤ ਵਾਰ? 22 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ
ਿਕ ਸੱਤ ਵਾਰ ਪਰ ਸੱਤ ਦੇ ਸੱਤਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ। 23 ਇਸ ਲਈ
ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਂ
ਤੋਂ ਲੇ ਖਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿਹਆ। 24 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਿਹਸਾਬ ਲੈ ਣ ਲੱਗਾ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਿਜਸ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ
21 ਤਦ
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ਤੋੜੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। 25 ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਪਤਨੀ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਹੈ ਵੇਿਚਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਭਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। 26 ਤਦ ਉਸ ਨੌ ਕਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ
ਿਡੱਗ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ। 27 ਤਦ ਉਸ ਨੌ ਕਰ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਨੇ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਉਹ ਨੂੰ
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 28 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌ ਕਰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ, ਤਦ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਤੋਂ
ਉਹ ਨੇ ਸੋ ਦੀਨਾਰ (ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ) ਲੈ ਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਜੋ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇ! 29 ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨੌ ਕਰ ਉਹ
ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਮੰਨਤ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਜ
ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ। 30 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ
ਨਾ ਸੁਣੀ ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। 31 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 32 ਤਦ ਉਹ
ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ
ਨੌ ਕਰ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ
ਮੇਰੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 33 ਫੇਰ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕੀਤੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌ ਕਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਯਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? 34 ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ੋਧੀ ਹੋ ਕੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ
ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਭਰ ਨਾ ਦੇਵੇ? 35 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਦਲੋਂ ਮਾਫ਼
ਨਾ ਕਰੋ।
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ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਮਰਕੁਸ 10:1-12
1 ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹਿਟਆ
ਤਾਂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। 2 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ
ਤੁਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।
3 ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ,
ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇ? 4 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ? 5 ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਇਸ
ਲਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ।
6 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਇਸ
ਲਈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋਿੜਆ ਹੈ, ਮਨੁ ੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ
ਨਾ ਕਰੇ। 7 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਤਆਗ
ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤੀ? 8 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਿਦਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ
ਪਰ ਮੁੱਢੋਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਸੀ। 9 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ ਉਹ
ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇਕਰ ਆਦਮੀ
ਅਤੇ ਔਰਤ ਿਵਚਕਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। 11 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗੱਲ
ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ
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ਿਗਆ ਹੈ। 12 ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੇ ਖੁਸਰੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੁਸਰੇ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਖੁਸਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਖੁਸਰੇ ਵੀ ਹਨ ਿਕ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇ।
ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਮਰਕੁਸ 10:13-16; ਲੂ ਕਾ 18:15-17
13 ਤਦ ਲੋ ਕ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਝੜਿਕਆ। 14 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ
ਰਾਜ ਇਹੋ ਿਜਿਹਆਂ ਦਾ ਹੈ। 15 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ
ਉੱਥੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਮਰਕੁਸ 10:17-31; ਲੂ ਕਾ 18:18-30
16 ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ
ਿਕਹੜਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਮਲੇ? 17 ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਂ?
ਭਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। 18 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਿਕਹੜੇ ਹੁਕਮ? ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਿਵਭਚਾਰ
ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ। 19 ਆਪਣੇ ਮਾਂ
ਿਪਉ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ
ਿਪਆਰ ਕਰ। 20 ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਮੀ
ਹੈ? 21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਿਸੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ
ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਤਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਿਮਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ
ਤੁਰ। 22 ਪਰ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀ।
23 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ
ਔਖਾ ਹੈ। 24 ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਕਸੇ ਧਨਵਾਨ
ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ , ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ
ਨੱਕੇ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰ ਘਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। 25 ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣ
ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਕੌਣ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ? 26 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਇਹ
ਮਨੁ ੱਖ ਤੋਂ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। 27 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ
ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਿਮਲੇਗਾ? 28 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਂ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ
ਬੈਠੇਗਾ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਗੇ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੋਗ।ੇ 29 ਅਤੇ
ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਭਰਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ,
ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਿਡਆ
ਹੈ ਉਹ ਸੌ ਗੁਣਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਿਰਸ
ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਪਰ ਬਹੁਤ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਹਨ ਿਪਛਲੇ ਅਤੇ ਜੋ ਿਪਛਲੇ
ਹਨ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ।

20
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
1 ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਵੇ। 2 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ
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ਦੀਨਾਰ ਿਦਹਾੜੀ (ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 3 ਅਤੇ ਪਿਹਰ ਕੁ ਿਦਨ ਚੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੇ
ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਹਲੇ ਖੜਹ੍ੇ ਵੇਿਖਆ। 4 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਏ। 5 ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੇ ਤੀਜੇ
ਪਿਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ। 6 ਅਤੇ ਘੰਟਾ
ਕੁ ਿਦਨ ਰਿਹੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ੇ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਵਹਲੇ ਿਕਉਂ ਖੜਹ੍ੇ
ਰਹੇ? 7 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਕਸੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦਹਾੜੀ
ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ
ਜਾਓ। 8 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਅਤੇ ਿਪੱਛਿਲਆਂ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਹਿਲਆਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ। 9 ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਆਏ ਿਜਹੜੇ ਘੰਟਾ ਿਦਨ ਰਿਹੰਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ (ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਿਮਿਲਆ। 10 ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਆਏ ਉਨਾਂ ਇਹ
ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਿਮਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ
ਦੀਨਾਰ ਹੀ ਿਮਿਲਆ। 11 ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜਹ੍ਨ ਲੱਗ।ੇ 12 ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਆਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਘੜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨਾਂ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਸਹੀ।
13 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਦੀਨਾਰ (ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ)
ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 14 ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਹਸਾਬ ਲੈ ਕੇ
ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜੰਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਉੱਨਾ
ਹੀ ਇਸ ਿਪੱਛਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਦਆਂ। 15 ਭਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਇਸੇ ਲਈ
ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭਲਾ ਹਾਂ? 16 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ
ਵਾਲੇ ਿਪਛਲੇ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਣਗੇ।
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮਰਕੁਸ 10:32-34; ਲੂ ਕਾ 18:31-34
17 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 18 ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ। 19 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਠੱਠਾ ਕਰਨ, ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਿਦਨ
ਫੇਰ ਿਜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਮਰਕੁਸ 10:35-45
20 ਤਦ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਲਆਈ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ
ਲੱਗੀ। 21 ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ? ਉਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਆਿਗਆ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ
ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੈਠਣ। 22 ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਉਹ
ਿਪਆਲਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ
ਹੋ? ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 23 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਪਆਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓਗੇ, ਪਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ
ਿਬਠਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ
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ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 24 ਅਤੇ ਜਦ ਦਸਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਿਖਝ ਗਏ। 25 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
26 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। 27 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਕਾਮਾ ਹੋਵੇ। 28 ਿਜਵੇਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ
ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਥਾਂ
ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਆਇਆ।
ਦੋ ਅੰਿਨਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 10:46-52; ਲੂ ਕਾ 18:35-43
29 ਜਦ ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ
ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੀ। 30 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਦੋ ਅੰਨੇ ਿਜਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ
ਸਨ, ਜਦ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਿਯਸੂ ਲੰਿਘਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ! 31 ਅਤੇ
ਭੀੜ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਿਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ
ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ!
32 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? 33 ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ! 34 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਉਹ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ।
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ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਇਆ
ਮਰਕੁਸ 11:1-11; ਲੂ ਕਾ 19:28-40; ਯੂਹੰਨਾ 12:12-

1 ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ
ਬੈਤਫ਼ਗਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, 2 ਉਸ ਿਪੰਡ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਓ। 3 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਿਕ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ
ਦੇਵੇਗਾ। 4 ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ
ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ,
5 ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ,
ਗਧੀ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। 6 ਤਦ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ। 7 ਅਤੇ ਗਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਬੈਠਾ। 8 ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਛਾਏ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ
ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਛਾ ਿਦੱਤੀਆਂ। 9 ਅਤੇ
ਭੀੜ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਸੰਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ! ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਿਜਹੜਾ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! ਪਰਮ ਧਾਮ ਿਵੱਚ ਹੋਸੰਨਾ! 10 ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵਿੜਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਿਹੱਲ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? 11 ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਯਸੂ
ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ।
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ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ
ਮਰਕੁਸ 11:15-19; ਲੂ ਕਾ 19:45-48; ਯੂਹੰਨਾ 2:13-
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12 ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਸਰਾਫ਼ਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ
ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਸੁੱਟੀਆਂ। 13 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਕਹਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। 14 ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਅੰਨੇ ਅਤੇ
ਲੰਗੜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 15 ਜਦ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ “ਹੋਸੰਨਾ” ਆਖਦੇ ਵੇਿਖਆ,
ਤਾਂ ਉਹ ਿਖਝ ਗਏ। 16 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਇਹ
ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ
ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਤੂੰ ਉਸਤਤ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ?
17 ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ
ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ।

ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ੱਤ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਮਰਕੁਸ 11:12-14, 20-24
18 ਜਦ ਤੜਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। 19 ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਕੋਲ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਿਗਆ ਪਰ ਪੱਿਤਆਂ ਿਬਨਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਿਭਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲ
ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦਰਖ਼ੱਤ ਸੁੱਕ ਿਗਆ। 20 ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਇਹ
ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਿਕਵੇਂ
ਸੁੱਕ ਿਗਆ? 21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਨਾ
ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ
ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਉੱਠ ਅਤੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਿਡੱਗ ਜਾ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗੋ ਸੋ
ਪਾਓਗੇ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮਰਕੁਸ 11:27-33; ਲੂ ਕਾ 20:1-8
23 ਜਦ ਉਹ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਤਦ ਮੁੱਖ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਿਕਹੜੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕਸ ਨੇ
ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ? 24 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਾਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
25 ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਕੱਥੋਂ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਨੁ ੱਖਾਂ
ਵੱਲੋਂ? ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ
ਜੇ ਆਖੀਏ, “ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ” ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 26 ਅਤੇ ਜੇ ਆਖੀਏ,
“ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ” ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਨਬੀ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 27 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ
ਜੋ ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਪੁੱਤਰ ਜਾ। ਅੱਜ
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ। 29 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ
ਚਲਾ ਿਗਆ। 30 ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਿਕਹਾ
28 ਪਰ
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ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਨਾ ਿਗਆ।
31 ਸੋ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਨੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ?
ਉਨਾਂ ਆਿਖਆ ਪਿਹਲੇ ਨੇ । ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਚੂੰਗੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨਗੇ। 32 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਨਾ ਪਛਤਾਏ ਿਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ।
ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਮਰਕੁਸ 12:1-12; ਲੂ ਕਾ 20:9-19
33 ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੋ ਜੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ
ਿਜਸ ਨੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵਾੜ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਬੱਚਾ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਬੁਰਜ
ਉਸਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪਰਦੇਸ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 34 ਜਦੋਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫਲ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਭੇਜੇ। 35 ਅਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਕੁੱਿਟਆ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਥਰਾਉ
ਕੀਤਾ। 36 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ। 37 ਅੰਤ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ। 38 ਪਰ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ
ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ਵਾਿਰਸ
ਇਹੋ ਹੈ, ਆਓ ਇਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਵਰਸਾ ਸਾਂਭ
ਲਈਏ। 39 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 40 ਸੋ ਜਦ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਵੇਗਾ ਤਦ
ਉਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 41 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਉਨਾਂ ਬੁਿਰਆਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼
ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਜੋ ਰੁੱਤ ਿਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
42 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ
ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਿਦਆ,
ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।
ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ,
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਅਚਰਜ਼ ਹੈ।
43 ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਿਹਆ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਫਲ ਦੇਵੇ। 44 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ
ਿਡੱਗੇਗਾ ਸੋ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਿਡੱਗੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਪੀਹ ਸੁੱਟੇਗਾ। 45 ਜਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਮਿਝਆ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਆਖਦਾ ਹੈ। 46 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਤੋਂ ਡਰੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।

22
ਿਵਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਲੂ ਕਾ 14:15-24
1 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਫਰ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, 2 ਸਵਰਗ
ਰਾਜ ਿਕਸੇ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਿਵਆਹ
ਕੀਤਾ। 3 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਸੱਦਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਪਰ ਉਹ ਆਉਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਨਾ ਹੋਏ। 4 ਿਫਰ ਉਹ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ
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ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਲ ਤੇ ਮੋਟ-ੇ ਮੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਢੇ ਗਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਆਓ। 5 ਪਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਨੂੰ , 6 ਅਤੇ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 7 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਫੂਕ ਸੁੱਿਟਆ। 8 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਿਤਆਰ ਹੈ ਪਰ
ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। 9 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਿਜੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਸੱਦ ਿਲਆਓ। 10 ਤਦ
ਉਹ ਨੌ ਕਰ ਰਸਿਤਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਿਜੰਨੇ ਿਮਲੇ
ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ
ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। 11 ਪਰ ਜਦ ਰਾਜਾ ਮਿਹਮਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ
ਿਜਸ ਨੇ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। 12 ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਬਨਾਂ
ਿਕਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਿਰਹਾ। 13 ਤਦ
ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ
ਇਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਓ! ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ
ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ
ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜਹ੍।ੇ
ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਮਰਕੁਸ 12:13-17; ਲੂ ਕਾ 20:20-26
15 ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਫਸਾਈਏ। 16 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਹੇਰੋਦੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ
ਦੱਸਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 17 ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਜੋ
ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 18 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਚਲਾਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਕਪਟੀਓ ਿਕਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੋ?
19 ਕਰ ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਓ। ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਿਠਆਨੀ
ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ। 20 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਮੂਰਤ
ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਿਕਸ ਦੀ ਹੈ? 21 ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਕੈਸਰ ਦੀ। ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸਰ ਦੀਆਂ
ਹਨ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਦਓ। 22 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਿਵਆਹ
ਮਰਕੁਸ 12:18-27; ਲੂ ਕਾ 20:27-40
23 ਉਸੇ ਿਦਨ ਸਦੂਕੀ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ
ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ
24 ਿਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਮਰ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇ। 25 ਸੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਭਰਾ
ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੇ-ਔਲਾਦਾ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਿਗਆ।
26 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਵੀ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤੱਕ।
27 ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। 28 ਉਪਰੰਤ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਸੀ? 29 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
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ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ
ਅਤੇ ਨਾ ਿਵਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ
ਹਨ। 31 ਪਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵਖੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ 32 ਿਕ
ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ? ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦਾ ਹੈ। 33 ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਿਗਆ
ਮਰਕੁਸ 12:28-34; ਲੂ ਕਾ 10:25-28
34 ਪਰ ਜਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 35 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਪਰਖਣ ਲਈ
ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ 36 ਿਕ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
ਿਕਹੜਾ ਹੈ? 37 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ। 38 ਵੱਡਾ
ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਹੈ। 39 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ ਿਕ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰ। 40 ਇਨਾਂ
ਦੋਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ
ਬਚਨ ਿਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਸੀਹ ਿਕਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ?
ਮਰਕੁਸ 12:35-37; ਲੂ ਕਾ 20:41-44
41 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ
42 ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਿਕਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈ? ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਦਾਊਦ ਦਾ।
43 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਫੇਰ ਦਾਊਦ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ
ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਿਕ
44 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ,
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ।
45 ਸੋ ਜਦ ਦਾਊਦ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ? 46 ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹ ਸਿਕਆ, ਨਾ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਹੰਮਤ
ਹੋਈ ਜੋ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕਰੇ।

23
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
ਲੂ ਕਾ 11:43, 46; 20:45-46
1 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
2 ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
3 ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈ ਣਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। 4 ਉਹ ਭਾਰੇ
ਬੋਝ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੰਨ ਕੇ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਿਦਆਂ ਮੋਿਢਆਂ
ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਿਖਸਕਾਉਣਾ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। 5 ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੰਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਉਣ
ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ
ਚੌੜੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 6 ਅਤੇ
ਦਾਵਤ ਿਵੱਚ ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਗਲੀਆਂ
ਕੁਰਸੀਆਂ। 7 ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਲਾਮ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। 8 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾ
ਅਖਵਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ
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ਹੋ। 9 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ ਨਾ ਆਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ। 10 ਅਤੇ
ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਅਖਵਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੈ
ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ। 11 ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਰਨਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। 12 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਹਾਏ
ਮਰਕੁਸ 12:40; ਲੂ ਕਾ 11:39-52; 20:47
13 ਪਰ ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਹਾਏ! ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਪ ਵੜਦੇ ਨਾ
ਵੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। 14 ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ
ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਖਾਵੇ ਲਈ
ਲੰ ਮੀਆਂ-ਲੰ ਮੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇ ਗੀ।
15 ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਿਵੱਚ ਰਲਾਉਣ ਲਈ
ਜਲ-ਥਲ ਗਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਿਵੱਚ ਰਲ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਨਰਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।
16 ਹੇ ਅੰਨੇ ਆਗੂਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
17 ਹੇ ਮੂਰਖੋ ਅਤੇ ਅੰਿਨਓ ਿਕਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਹੈਕਲ,
ਿਜਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? 18 ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਭੇਟ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 19 ਹੇ ਅੰਿਨਓ ਿਕਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਭੇਟ ਜਾਂ
ਜਗਵੇਦੀ, ਿਜਹੜੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? 20 ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਕੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਨ। 21 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ
ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 22 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ
ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
23 ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਦੀਨੇ, ਸੌਂਫ਼ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਿਦੰਦੇ ਹੋ,
ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਿਨਆਂ, ਦਯਾ
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। 24 ਹੇ ਅੰਨੇ ਆਗੂਓ,
ਿਜਹੜੇ ਮੱਛਰ ਪੁਣ ਲੈਂ ਦੇ ਅਤੇ ਊਠ ਿਨਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ!
25 ਹੇ

ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ
ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਲੁ ੱਟ ਅਤੇ ਬਦ-ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 26 ਹੇ
ਅੰਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ! ਪਿਹਲਾਂ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼
ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ।
27 ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਿਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 28 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ
ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਹੋ।
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ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਲੂ ਕਾ 11:47-51
29 ਹੇ ਕਪਟੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਸੁਆਰਦੇ ਹੋ। 30 ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੁੰਦ।ੇ 31 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਹਾਂ। 32 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ
ਭਰੀ ਜਾਓ। 33 ਹੇ ਸੱਪੋ, ਹੇ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਓ! ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਬਚੋਗ?ੇ 34 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਓਗੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਰੜੇ
ਮਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ-ਸ਼ਿਹਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਓਗੇ। 35 ਤਾਂ ਿਕ
ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਿਜੰਨਾਂ ਲਹੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੱਭੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੰਮੇ ਆਵੇ, ਹਾਬਲ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਕਰਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਲਹੂ ਤੱਕ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 36 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ
ਆਵੇਗਾ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ
ਲੂ ਕਾ 13:34
37 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ! ਤੂੰ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਥਰਾਉ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਿਹਆ।
38 ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਜਾੜ ਛੱਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
39 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਿਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

24
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮਰਕੁਸ 13:1, 2; ਲੂ ਕਾ 21:5, 6
1 ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਿਕ ਹੈਕਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਵਖਾਲਣ। 2 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਛੱਿਡਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਡੇਿਗਆ ਨਾ
ਜਾਵੇ।
ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼
ਮਰਕੁਸ 13:3-13; ਲੂ ਕਾ 21:7-19
3 ਜਦ ਉਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਸਾਨੂੰ
ਦੱਸ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? 4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। 5 ਿਕਉਂਿਕ
ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈ ਣਗੇ। 6 ਤੁਸੀਂ
ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੋਗ।ੇ ਸਾਵਧਾਨ!
ਿਕਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ
ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। 7 ਕੌਮ-ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ
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ਭੂਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। 8 ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੈ।
9 ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਪਤਾ ਲਈ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। 10 ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ ਠਕਰ
ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। 11 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈ ਣਗੇ। 12 ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 13 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਅੰਤ
ਤੱਕ ਸਿਹਣ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਅਤੇ ਰਾਜ
ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ।
ਮਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਰੰਭ
ਮਰਕੁਸ 13:14-23; ਲੂ ਕਾ 21:20-24
15 ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਿਘਣਾਉਣੀ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੀ ਵੇਖੋਗੇ (ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲਵੇ) 16 ਤਦ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ।
17 ਿਜਹੜਾ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਣ ਨੂੰ
ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉੱਤਰੇ। 18 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜ।ੇ 19 ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਉਨੀਂ ਿਦਨੀਂ ਗਰਭਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ!
20 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭੱਜਣਾ ਿਸਆਲ ਿਵੱਚ
ਜਾਂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਿਜਹਾ ਵੱਡਾ
ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਿਦਨ ਘਟਾਏ ਨਾ ਜਾਂਦੇ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁ ੱਖ ਨਾ ਬਚਦਾ ਪਰ ਉਹ ਿਦਨ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। 23 ਤਦ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ, ਵੇਖੋ
ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। 24 ਿਕਉਂਿਕ ਝੂਠੇ
ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਵੱਡੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਵਖਾਉਣਗੇ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਿਣਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾ ਲੈ ਣ। 25 ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 26 ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ, ਵੇਖੋ ਉਹ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ
ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। 27 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਿਬਜਲੀ ਚੜਹ੍ਿਦਓਂ ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਹੰਦੇ ਤੱਕ ਿਦਸਦੀ ਹੈ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਿਜੱਥੇ ਲੋ ਥ
ਹੈ, ਉੱਥੇ ਿਗਰਝਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ
ਮਰਕੁਸ 13:24-27; ਲੂ ਕਾ 21:25-28
29 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸੂਰਜ ਝੱਟ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਹਲਾਈਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ।
30 ਤਦ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ
ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਛਾਤੀ ਿਪੱਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਿਦਆਂ
ਵੇਖਣਗੀਆਂ। 31 ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਚੌਹਾਂ ਕੂੰਟਾਂ ਤੋਂ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਚੁਿਣਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਮਰਕੁਸ 13:28-31; ਲੂ ਕਾ 21:29-33
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32 ਫੇਰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਿਸੱਖ।
ੋ ਜਦ
ਉਹ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਦ ਸਮਝ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। 33 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸਗੋਂ ਬੂਹੇ
ਉੱਤੇ ਹੈ। 34 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ
ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋ ਲੈ ਣ, ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 35 ਅਕਾਸ਼
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਦੀ ਨਾ ਟਲਣਗੇ।

ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ
ਮਰਕੁਸ 13:32-37; ਲੂ ਕਾ 17:26-30
36 ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ
ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਕੇਵਲ ਿਪਤਾ। 37 ਅਤੇ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਨੂ ਹ ਦੇ ਿਦਨ ਸਨ, ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। 38 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੋ ਕ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ
ਸਨ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਨੂ ਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ।
39 ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ
ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਹ੍ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ
ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 40 ਤਦ ਦੋ ਜਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ
ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। 41 ਦੋ ਔਰਤਾਂ
ਚੱਕੀ ਪੀਂਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। 42 ਸੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਕਹੜੇ ਿਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 43 ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ
ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਚੋਰ ਿਕਸ ਪਿਹਰ ਆਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦੰਦਾ।
44 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਤਆਰ ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਖਆਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌ ਕਰ
ਲੂ ਕਾ 12:41-48
45 ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੌ ਕਰ ਕੌਣ ਹੈ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਕ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਣ ਦੇਵੇ? 46 ਧੰਨ ਉਹ ਨੌ ਕਰ ਿਜਹ
ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਦ ਆਵੇ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਖੇ।
47 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। 48 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ
ਨੌ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਿਚਰ ਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ 49 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਏ ਪੀਏ। 50 ਤਾਂ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਉਡੀਕ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਘੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਨੌ ਕਰ
ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਵੇਗਾ। 51 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਕਪਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ
ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

25
ਦਸ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ

1 ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਸਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ
ਿਨੱਕਲੀਆਂ। 2 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਪੰਜ
ਸਮਝਦਾਰ ਸਨ। 3 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ ਸਨ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਨਾ ਿਲਆ। 4 ਪਰ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਿਡਆਂ
ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਿਲਆ। 5 ਅਤੇ
ਜਦ ਲਾੜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਊਂਘ
ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਈਆਂ। 6 ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਪਈ,
ਔਹ ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੋ ! 7 ਤਦ
ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ
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ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। 8 ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਿਦਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ
ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 9 ਪਰ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਨਾ, ਿਕਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੁੜ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਓ।
10 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਤਆਰ ਸਨ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਵੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 11 ਅਤੇ ਬਾਅਦ
ਿਵੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਹੇ
ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ! ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਿਦਓ!
12 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। 13 ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਿਦਨ, ਨਾ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਤੋਿੜਆਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਲੂ ਕਾ 19:11-27
14 ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁ ੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਦੇਸ
ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆਂ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ। 15 ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋੜ,ੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਅਤੇ
ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਤਾਂ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 16 ਿਜਸ ਨੇ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਲਏ
ਸਨ ਉਹ ਨੇ ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਕਮਾਏ। 17 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਦੋ ਲਏ ਸਨ ਉਹ
ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੋ ਕਮਾ ਲਏ। 18 ਪਰ ਿਜਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਿਲਆ ਸੀ
ਉਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ
ਲੁ ਕਾ ਿਦੱਤਾ। 19 ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਨਾਂ ਨੌ ਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇ ਖਾ ਲੈ ਣ ਲੱਗਾ। 20 ਸੋ ਿਜਸ ਨੇ ਪੰਜ
ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ
ਮੈਂ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਏ। 21 ਉਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਹੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌ ਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਿਵੱਚ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ। 22 ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ
ਦੋ ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਦੋ ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਏ।
23 ਉਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਨੌ ਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਤੂੰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ। 24 ਫੇਰ ਿਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਿਲਆ ਸੀ
ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੜੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਿਜਆ
ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਨਹੀਂ ਿਖੰਡਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ। 25 ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਰਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਲੁ ਕਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੋੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ। 26 ਉਸ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਲਸੀ
ਨੌ ਕਰ! ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਿਜਆ ਉੱਥੋਂ
ਵੱਢਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਖੰਡਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ? 27 ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਿਵਆਜ ਸਮੇਤ ਲੈਂ ਦਾ।
28 ਸੋ ਉਹ ਤੋੜਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸ ਤੋੜੇ
ਹਨ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦਓ। 29 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
30 ਇਸ ਿਨਕੰਮੇ ਨੌ ਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਓ।
ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਦਨ
ਜਦ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ
ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ
ਬੈਠੇਗਾ। 32 ਅਤੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ
ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। 33 ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ
ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ। 34 ਤਦ ਰਾਜਾ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਆਖੇਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਮੁਬਾਰਕ ਲੋ ਕੋ ਆਓ! ਿਜਹੜਾ ਰਾਜ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਹੋਵੋ। 35 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਿਤਹਾਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਿਰਆ, 36 ਨੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਾਏ, ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ,
ਮੈਂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। 37 ਤਦ ਧਰਮੀ
ਲੋ ਕ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ
ਭੁੱਖਾ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂ ਿਤਹਾਇਆ ਦੇਿਖਆ ਤੇ
ਤੈਨੂੰ ਿਪਲਾਇਆ? 38 ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇਿਖਆ ਤੇ
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਿਰਆ ਜਾਂ ਨੰ ਗਾ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ
ਪਿਹਨਾਏ? 39 ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਏ? 40 ਰਾਜਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 41 ਤਦ ਿਜਹੜੇ
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਹੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਇਓ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਓ ਿਜਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 42 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੁਆਇਆ, ਮੈਂ ਿਤਹਾਇਆ ਸੀ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਿਪਆਇਆ। 43 ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਉਤਾਿਰਆ, ਨੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ
ਪਿਹਨਾਏ, ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਲਈ।
44 ਤਦ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂ
ਿਤਹਾਇਆ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਨੰਗਾ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ? 45 ਤਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। 46 ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ,
ਪਰ ਧਰਮੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ।
31

26
ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜਸ਼
ਮਰਕੁਸ 14:1, 2; ਲੂ ਕਾ 22:1, 2; ਯੂਹੰਨਾ 11:45-53
1 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਯਸੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ
ਹਿਟਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੋ
ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਤਦ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਯਾਫ਼ਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ
ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 4 ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ
ਨਾਲ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ। 5 ਪਰ ਉਨਾਂ ਆਿਖਆ ਜੋ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ
ਿਦਨ ਨਹੀਂ, ਿਕਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਸਹ
ਮਰਕੁਸ 14:3-9; ਯੂਹੰਨਾ 12:1-8
6 ਅਤੇ ਜਦ ਿਯਸੂ ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਊਨ ਕੋੜਹ੍ੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ।
7 ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਹੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ
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ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ। 8 ਪਰ ਚੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਿਖਝ ਗਏ ਅਤੇ
ਬੋਲੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਿਕਉਂ ਹੋਇਆ? 9 ਿਕਉਂਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ
ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਿਵਕਦਾ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 10 ਪਰ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਕਰਦੇ ਹੋ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ। 11 ਕੰਗਾਲ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 12 ਇਹ ਅਤਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਉੱਤੇ
ਪਾਇਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ
ਮਰਕੁਸ 14:10, 11; ਲੂ ਕਾ 22:3-6
14 ਤਦ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਦਾ
ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ 15 ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾ ਿਦਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਿਦਓਗੇ? ਤਦ ਉਨਾਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਤੀਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਤੋਲ ਿਦੱਤੇ। 16 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਫੜਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ।
ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭੋਜ
ਮਰਕੁਸ 14:12-21; ਲੂ ਕਾ 22:7-13; 21-23; ਯੂਹੰਨਾ
13:21-30
17 ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਾਣ
ਲਈ ਪਸਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੀਏ? 18 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਫਲ਼ਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ
ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ
ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। 19 ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ। 20 ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਖਾਂਦਾ
ਸੀ। 21 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ। 22 ਤਾਂ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ
ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ? 23 ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਟੋਰੇ
ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ। 24 ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁ ੱਖ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ! ਉਸ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ
ਨਾ ਜੰਮਦਾ। 25 ਤਦ ਯਹੂਦਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਅੱਗੋਂ
ਬੋਿਲਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ? ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
ਆਪ ਹੀ ਆਖ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ
ਮਰਕੁਸ 14:22-26; ਲੂ ਕਾ 22:14-20
26 ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਕਤ
ਦੇ ਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਲਓ ਖਾਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ
ਸਰੀਰ ਹੈ। 27 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਿਪਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਓ। 28 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਹੂ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ
ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ
ਪੀਵਾਂਗਾ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾ ਪੀਵਾਂ। 30 ਫੇਰ ਉਹ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ
ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ ਗਏ।
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ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮਰਕੁਸ 14:27-31; ਲੂ ਕਾ 22:31-34; ਯੂਹੰਨਾ 13:36-

ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 26:53
31 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੱਭੇ ਮੇਰੇ
ਕਾਰਨ ਠਕਰ ਖਾਵੋਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ
ਜੋ ਮੈਂ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਿਖੱਲਰ ਜਾਣਗੀਆਂ।
32 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ l 33 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸੱਭੇ ਠਕਰ ਖਾਣ ਪਰ ਮੈਂ ਠਕਰ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ।
34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਰੇਂਗਾ। 35 ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ
ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ।

ਗਥਸਮਨੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਮਰਕੁਸ 14:32-42; ਲੂ ਕਾ 22:39-46
36 ਤਦ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਥਸਮਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਿਜੰਨਾਂ
ਿਚਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ। 37 ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਦੀ
ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੋਣ
ਲੱਗਾ। 38 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ
ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। 39 ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਪੈ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਿਪਤਾ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ
ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ। 40 ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੀ,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕੇ? 41 ਜਾਗੋ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਓ। ਆਤਮਾ
ਤਾਂ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 42 ਫੇਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਜੇ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਣ ਿਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ
ਹੋਵੇ। 43 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 44 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹੋ ਗੱਲ ਕਿਹ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 45 ਫੇਰ ਚੇਿਲਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਵੇਖ,ੋ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਫੜਵਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 46 ਉੱਠ, ਚੱਲੀਏ। ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ
ਆ ਿਗਆ ਹੈ।
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ਿਯਸੂ ਦਾ ਫਿੜਆ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 14:43-50; ਲੂ ਕਾ 22:47-53; ਯੂਹੰਨਾ 18:3-

47 ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਵੇਖੋ ਯਹੂਦਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ
ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜੀ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 48 ਉਹ ਦੇ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੰਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਲੈਣਾ। 49 ਅਤੇ
ਝੱਟ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਆਿਖਆ! ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ। 50 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਮੱਤਰਾ ਿਕਵੇਂ
ਆਇਆ? ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ। 51 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਾਲ ਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ
ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਿਖੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਨੌ ਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਕੰਨ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ। 52 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਕਉਂਿਕ ਸਭ ਜੋ
ਤਲਵਾਰ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। 53 ਕੀ ਤੂੰ
ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ
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ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? 54 ਫੇਰ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ
ਿਕਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਇਹ
ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 55 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਵਾਂਗੂੰ ਫੜਹ੍ਨ ਨੂੰ
ਿਨੱਕਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿੜਹ੍ਆ। 56 ਪਰ ਇਹ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਇਸ
ਲਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਦ
ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 14:53-65; ਲੂ ਕਾ 22:54, 55; ਯੂਹੰਨਾ 18:13,
14; 19-24
57 ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਸੀ ਸੋ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕਯਾਫ਼ਾ
ਦੇ ਕੋਲ ਿਜੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਨੂੰ
ਲੈ ਗਏ। 58 ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਤੱਕ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਿਕ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ।ੇ 59 ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ।
60 ਪਰ ਨਾ ਲੱਭੀ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਪਰ ਆਿਖਰ ਨੂੰ
ਦੋ ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, 61 ਇਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
62 ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਜ਼ਵਾਬ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ? 63 ਪਰ
ਿਯਸੂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। 64 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ
ਵੇਖੋਗੇ। 65 ਤਦ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਇਸ ਨੇ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਨੰ ਿਦਆ ਸੁਣੀ ਹੈ l ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ?
66 ਉਨਾਂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 67 ਤਦ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, 68 ਹੇ ਮਸੀਹ, ਸਾਨੂੰ ਅਗੰਮ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਨਾਲ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ?

18

ਪਤਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 14:66-72; ਲੂ ਕਾ 22:56-62; ਯੂਹੰਨਾ 18:15-

69 ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਬਾਹਰ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਸੀ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਿਯਸੂ ਗਲੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸੀ। 70 ਪਰ
ਉਹ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ
ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈਂ। 71 ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਡਉੜੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਨ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਵੀ ਿਯਸੂ
ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 72 ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਿਗਆ ਿਕ
ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 73 ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਿਪੱਛੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਉੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ
ਤੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 74 ਤਦ ਉਹ ਸਰਾਪ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਂਗ ਿਦੱਤੀ। 75 ਤਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ
ਯਾਦ ਆਈ ਿਜਹੜੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ।
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ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 15:1; ਲੂ ਕਾ 23:1, 2; ਯੂਹੰਨਾ 18:28-32
1 ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾਈ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ।
2 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕੀਤਾ।
ਯਹੂਦਾ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:18, 19
3 ਤਦ ਯਹੂਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ 4 ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜੋ
ਿਨਰਦੋਸ਼ ਜਾਨ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਵਾ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ? ਤੂੰ ਹੀ
ਜਾਣ। 5 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਰੁਿਪਆਂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਿਲਆ। 6 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ
ਕੇ ਆਿਖਆ ਜੋ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਲਹੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। 7 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਘੁਿਮਆਰ ਦਾ ਖੇਤ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਦੱਬਣ ਲਈ ਮੁੱਲ ਿਲਆ।
8 ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੇਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਹੂ ਦਾ ਖੇਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
9 ਤਦ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੀਹ ਸ਼ਕੇਲ ਲਏ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਿਜਸ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਠਿਹਰਾਇਆ।
10 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ।
ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮਰਕੁਸ 15:2-5; ਲੂ ਕਾ 23:3-5; ਯੂਹੰਨਾ 18:33-38
11 ਿਯਸੂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੈਂ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ। 12 ਜਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਦੰਦਾ। 13 ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ
ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ? 14 ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਹਾਕਮ
ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਮਰਕੁਸ 14:6-15; ਲੂ ਕਾ 23:13-25; ਯੂਹੰਨਾ 18:3919:16
15 ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਇਹ ਿਰਵਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
16 ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਰੱਬਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕੈਦੀ ਸੀ।
17 ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦਆਂ, ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਜਾਂ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? 18 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 19 ਜਦ
ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇਿਖਆ।
20 ਪਰ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜੋ
ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੋ। 21 ਫੇਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਛੱਡ ਿਦਆਂ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ! 22 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਉਹ ਸਭ ਬੋਲੇ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਦਓ! 23 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
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ਉਹ ਨੇ ਕੀ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਦਓ! 24 ਜਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ
ਇਸ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ! ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। 25 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ!
26 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ
ਮਰਕੁਸ 15:16-20; ਯੂਹੰਨਾ 19:2, 3
27 ਤਦ ਹਾਕਮ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। 28 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
ਲਾਹ ਕੇ ਿਕਰਮਚੀ ਚੋਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਆਇਆ। 29 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਕੰਿਡਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਗੁੰਦਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਾ
ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਨਮਸਕਾਰ!
30 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਮਾਿਰਆ। 31 ਜਦ ਉਹ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰ ਹਟੇ ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਚੋਗਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਆਏ
ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ।
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ਮਰਕੁਸ 15:21-32; ਲੂ ਕਾ 23:26-43; ਯੂਹੰਨਾ 19:17-

32 ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ
ਕੁਰੇਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। 33 ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਆਏ
ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਗਥਾ ਅਰਥਾਤ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ। 34 ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਿਪੱਤ ਨਾਲ ਿਮਲਾਈ ਹੋਈ ਦਾਖ਼ਰਸ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਚੱਖ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ। 35 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਣੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡ ਲਏ।
36 ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ।
ੇ 37 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ
ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤੀ ਲਾਈ, “ਇਹ ਿਯਸੂ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ”। 38 ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਡਾਕੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। 39 ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ,
40 ਤੂੰ ਿਜਹੜਾ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ! ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਲੀਬ
ਉੱਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆ! 41 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਮਖ਼ੌਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, 42 ਉਸ
ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ! ਇਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ! ਹੁਣ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗ।ੇ 43 ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। 44 ਅਤੇ
ਉਹ ਡਾਕੂ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਏ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ।
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ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮਰਕੁਸ 15:33-41; ਲੂ ਕਾ 23:44-49; ਯੂਹੰਨਾ 19:28-

45 ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨੇ ਰਾ
ਿਰਹਾ। 46 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਿਰਆ
ਿਕ “ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਮਾ ਸਬਕਤਨੀ” ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਹੇ
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ?
47 ਅਤੇ ਕਈ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ
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ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 48 ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਦੌੜ ਕੇ ਸਪੰਜ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਿਸਰਕੇ ਨਾਲ ਿਗੱਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
ਕਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁਸਾਇਆ। 49 ਹੋਰਨਾਂ ਆਿਖਆ, ਰਿਹਣ
ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ, ਏਲੀਯਾਹ ਉਹ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਨਹੀਂ? 50 ਿਯਸੂ ਨੇ ਫੇਰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਾਨ
ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 51 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ
ਪਾਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਿਤੜਕ ਗਏ।
52 ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਥਾਂ
ਉੱਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 53 ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੇ। 54 ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਅਤੇ
ਬੋਲੇ, ਇਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ! 55 ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ
ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਾਲ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਉਹ
ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। 56 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮਿਰਯਮ
ਮਗਦਲੀਨੀ, ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯੋਸੇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ।
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ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 15:42-47; ਲੂ ਕਾ 23:50-56; ਯੂਹੰਨਾ 19:38-

57 ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਅਿਰਮਥੇਆ ਦਾ ਇੱਕ
ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਿਜਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। 58 ਉਹ
ਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲੋਥ ਮੰਗੀ। ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ
ਲੋਥ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। 59 ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਲੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼
ਮਹੀਨ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਵਲੇਿਟਆ 60 ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਬਰ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚ ਖੁਦਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਰੋੜਹ੍ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 61 ਅਤੇ
ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਰਯਮ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ।

ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਪਿਹਰਾ
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਜਹੜਾ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਮੁੱਖ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ,
63 ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਧੋਖ਼ੇਬਾਜ ਆਪਣੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀ
ਕਿਹ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗਾ। 64 ਇਸ
ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੋ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ,
ਿਕਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਖਣ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀ
ਪਿਹਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 65 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਰੱਿਖਅਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਜਾਓ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਰੋ। 66 ਸੋ ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ, ਪਿਹਰੇ ਵਾਿਲਆਂ
ਕੋਲੋਂ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਵਾਈ।
62

28
ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਮਰਕੁਸ 16:1-10; ਲੂ ਕਾ 24:1-12; ਯੂਹੰਨਾ 20:1-10
1 ਜਦ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਬੀਤ ਿਗਆ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ
ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਰਯਮ ਕਬਰ ਨੂੰ
ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ। 2 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ
ਨੂੰ ਰੇੜਹ੍ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 3 ਉਹ
ਦਾ ਰੂਪ ਿਬਜਲੀ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਸਤਰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿਚੱਟਾ
ਸੀ। 4 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਖਵਾਲੇ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਗਏ। 5 ਪਰ ਦੂਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋ। 6 ਉਹ ਐਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਸ
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ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਥਾਂ ਵੇਖੋ ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 7 ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ
ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਲਓ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 8 ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬਰ
ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੌੜੀਆਂ
ਗਈਆਂ। 9 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਸੁਖੀ
ਰਹੋ! ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 10 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਡਰੋ ਨਾ, ਜਾਓ,
ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ
ਵੇਖਣਗੇ।
ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪਿਹਰੇ ਵਾਿਲਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ
ਿਦੱਤੀ। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਂ
ਬਣਾ ਕੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੁਪਏ ਿਦੱਤੇ 13 ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਆਖਣਾ ਿਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈ ਗਏ 14 ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਿਦਆਂਗ।ੇ 15 ਸੋ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਿਸਖਾਏ ਗਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਿਲਤ ਹੈ।
11

ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਹੁਕਮ
ਮਰਕੁਸ 16:14-18; ਲੂ ਕਾ 24:36-49; ਯੂਹੰਨਾ 20:1923; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:6-8
16 ਫੇਰ ਉਹ ਿਗਆਰਾਂ ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਏ
ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 17 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ।
18 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। 19 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦਓ। 20 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਓ ਿਕ
ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹਾਂ।
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ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ
ਲੇਖਕ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਜਾਜਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸਨ
ਿਕ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਯੂਹੰਨਾ ਮਰਕੁਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਯੂਹੰਨਾ ਮਰਕੁਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਿਵੱਚ ਦਸ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ (ਰਸੂਲ 12:12, 25; 13:5, 13; 15:37, 39; ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ
4:10; 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4:11; ਿਫਲੇਮੋਨ 24; 1 ਪਤਰਸ 5:13)।
ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਰਕੁਸ ਬਰਨਬਾਸ ਦਾ ਚਚੇਰਾ
ਭਰਾ ਸੀ (ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 4:10)। ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਰਯਮ
ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਘਰ ਮੁੱਢਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ
ਸੀ (ਰਸੂਲ 12:12)। ਯੂਹੰਨਾ ਮਰਕੁਸ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ (ਰਸੂਲ
12:25; 13:5)। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਿਪਤਾ, ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ (1 ਪਤਰਸ 5:13)। ਉਹ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਮਰਕੁਸ ਦੀ
ਅੱਖੀਂ-ਿਡੱਠੀ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਸਰੋਤ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਲਗਭਗ 50-60 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ (ਆਇਰੀਨੀਅਸ, ਕਲੈਮੈਂਟ,
ਐਲੇਕਜ਼ੈਨਡਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਿਲਖਤਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਰੋਮ ਿਵਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਇੰਜੀਲ
ਪਤਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ (67-68 ਈ. ਪੂ)।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰਕੁਸ ਨੇ
ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਮੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਸ ਇੰਜੀਲ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ
ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਮੀ ਈਸਾਈ ਸਨ, ਉਹ 6768 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਭਆਨਕ ਅਿਤਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਫਸੇ
ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੀਰੋ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਿਵੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਤਸੀਹੇ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਅਿਜਹੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ
ਰਹੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਕੁਸ ਨੇ ਇਸ
ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਿਹਣ ਵਾਲਾ
ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਯਸੂ - ਦੁੱਖ ਸਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰੀ — ਜੰਗਲ ਦੇ ਿਵੱਚ 1:1-13
2. ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ — 1:14-8:30
3. ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ: ਦੁੱਖ ਸਿਹਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ — 8:31-10:52
4. ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ — 11:1-13:37
5. ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ — 14:1-15:47
6. ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ — 16:1-20
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ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਮੱਤੀ 3:1-12; ਲੂ ਕਾ 3:1-18; ਯੂਹੰਨਾ 1:19-28
1 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਅਰੰਭ।
2 ਿਜਵੇਂ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਿਤਆਰ
ਕਰੇਗਾ, 3 ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਕਰੋ।
4 ਯੂਹੰਨਾ ਆਇਆ, ਿਜਹੜਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
5 ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇਸ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 6 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਸਤਰ
ਊਠ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੀ
ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਿਟੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 7 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਛੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ
ਬਲਵੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ
ਤਸਮਾ ਖੋਲਾਂ। 8 ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵਾ
ਮੱਤੀ 3:13-4:11; ਲੂ ਕਾ 3:21, 22; 4:1-13
9 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਗਲੀਲ ਦੇ
ਨਾਸਰਤ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਲਆ। 10 ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ
ਖੁੱਲਿਦਆਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਘੁੱਗੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਉੱਤਰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ। 11 ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜੋ ਤੂੰ
ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
12 ਤਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਿਗਆ। 13 ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮੱਤੀ 4:18-22; ਲੂ ਕਾ 4:14, 15
14 ਉਪਰੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, 15 ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 4:18-22; ਲੂ ਕਾ 5:1-11
16 ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਿਫਰਿਦਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅੰਿਦਯਾਸ ਨੂੰ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਜਾਲ਼ ਪਾਉਂਿਦਆਂ
ਵੇਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਛਵਾਰੇ ਸਨ। 17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ ਮਛਵਾਰੇ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 18 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ
ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ।ੇ 19 ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਜ਼ਬਦੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। 20 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜ਼ਬਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇੜੀ
ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ।
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਲੂ ਕਾ 4:31-37
21 ਫੇਰ ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ
ਤੁਰੰਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 22 ਅਤੇ ਉਹ
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ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਿਧਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।
23 ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, 24 ਹੇ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਕੀ
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ ਹੈਂ! 25 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਝੜਕ ਕੇ
ਿਕਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ! 26 ਸੋ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ। 27 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਿਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ
ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ! ਉਹ ਤਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
28 ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲ ਿਗਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 8:14-17; ਲੂ ਕਾ 4:38-41
29 ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ, ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਸਣੇ ਸ਼ਮਊਨ ਤੇ ਅੰਿਦਯਾਸ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। 30 ਅਤੇ
ਸ਼ਮਊਨ ਦੀ ਸੱਸ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਪਈ ਸੀ ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ। 31 ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉੱਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਉਤਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
32 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਿਗਆ ਤਾਂ ਲੋ ਕ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ। 33 ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। 34 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੋਗੀ ਸਨ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਸਨ।
ਿਯਸੂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਲੂ ਕਾ 4:42-44
35 ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਿਦਨ, ਿਨੱਕਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ। 36 ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਗਏ।
37 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਭ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। 38 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਆਓ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ
ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹਾਂ। 39 ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲੀਲ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਿਰਹਾ।
ਕੋੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 8:1-4; ਲੂ ਕਾ 5:12-16
40 ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋੜਹ੍ੀ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਂ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 41 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ
ਹੋ ਜਾ। 42 ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਾ ਕੋੜਹ੍ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ
ਹੋ ਿਗਆ! 43 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ। 44 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸੀਂ
ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਭੇਟ ਮੂਸਾ ਨੇ ਠਿਹਰਾਈ ਚੜਹ੍ਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ। 45 ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਫੇਰ

ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 2:19
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ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
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ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 9:1-8; ਲੂ ਕਾ 5:17-26
1 ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਗਆ ਜੋ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ। 2 ਤਾਂ ਐਨੇ
ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। 3 ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਚਾਰ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ। 4 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੀੜ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਛੱਤ ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਉਹ
ਸੀ ਉਧੇਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਿਪਆ
ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ। 5 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ
ਮਾਫ਼ ਹੋਏ। 6 ਪਰ ਕਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 7 ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਿਕਉਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 8 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ? 9 ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਖਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਿਕ ਉੱਠ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਿਫਰ। 10 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜੋ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ; ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, 11 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ।
12 ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ! ਤਦ ਉਹ ਸੱਭੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ
ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ!
ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 9:9-13; ਲੂ ਕਾ 5:27-32
13 ਉਹ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਝੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ।
14 ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨੇ ਹਲਫ਼ਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੇ ਵੀ ਨੂੰ ਚੂੰਗੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ
ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਸੋ ਉਹ
ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। 15 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ
ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। 16 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਪਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? 17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਨਰੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ
ਆਇਆ ਹਾਂ।
ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮੱਤੀ 9:14-17; ਲੂ ਕਾ 5:33-39
18 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ
ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? 19 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਦ ਤੱਕ
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ਲਾੜਾ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਲਾ, ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ
ਹਨ? ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਲਾੜਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ
ਰੱਖ ਸਕਦੇ। 20 ਪਰ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਲਾੜਾ ਉਨਾਂ ਤੋਂ
ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ।
21 ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਕੀ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਪੜਾ ਿਖੱਚ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਹੋਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 22 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ
ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਅ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਅ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ
ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਬਤ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਮੱਤੀ 12:1-8; ਲੂ ਕਾ 6:1-5
23 ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰ ਘਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਿਸੱਟੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ।
24 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ
ਕੰਮ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? 25 ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ
ਭੁੱਖੇ ਸਨ? 26 ਜੋ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਬਯਾਥਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ
ਖਾਧੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ? 27 ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬਿਣਆ ਹੈ,
ਨਾ ਿਕ ਮਨੁ ੱਖ ਸਬਤ ਦੇ ਲਈ। 28 ਇਸ ਲਈ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।
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ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 12:9-14; ਲੂ ਕਾ 6:6-11
1 ਿਯਸੂ ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ
ਤੱਕ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਕ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ। 3 ਉਹ
ਨੇ ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ। 4 ਫੇਰ
ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ
ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ? ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? ਪਰ
ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। 5 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਿਦਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ-ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਧਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 6 ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੇਰੋਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਜੋ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੀਏ।
ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਸਣੇ ਝੀਲ ਵੱਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈ। 8 ਯਹੂਿਦਯਾ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਅਦੂਮ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ
ਆਲੇ ਦੁਆਿਲਓਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। 9 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਿਕਸ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਕਰੋ ਤਾਂ ਿਕ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਨਾ ਲੈਣ। 10 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਨੇ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਿਜੰਨੇ ਰੋਗੀ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਛੋਹਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 11 ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ
ਪਏ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ! 12 ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰੋ!।
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ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ
ਮੱਤੀ 10:1-4; ਲੂ ਕਾ 6:12-16
13 ਫੇਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। 14 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਬਾਰਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਠਿਹਰਾਏ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰਸੂਲ ਆਿਖਆ) ਜੋ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ। 15 ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਬਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਦੱਤਾ। 16 ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹਨ, ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨੇ
ਪਤਰਸ ਰੱਿਖਆ, 17 ਅਤੇ ਜ਼ਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ
ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ ਿਜਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨੇ ਬਨੀ-ਰੋਿਗਜ਼ ਰੱਿਖਆ
ਅਰਥਾਤ ਗਰਜਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 18 ਅਤੇ ਅੰਿਦਯਾਸ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਅਤੇ
ਬਰਥੁਲਮਈ ਅਤੇ ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਥੋਮਾ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਥੱਦਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਕਨਾਨੀ 19 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ,
ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਬਆਲਜ਼ਬੂਲ
ਮੱਤੀ 12:22-32; ਲੂ ਕਾ 11:14-23; 12:10
20 ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ। 21 ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ। 22 ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਇਹ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ (ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬਾਲਜਬੂਲ) ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ
ਹੈ। 23 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ?
24 ਜੇ ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਠਿਹਰ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ। 25 ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ
ਬਿਣਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ। 26 ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠਿਹਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ
ਉਹ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਪਰ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੁ ੱਟ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਲੁ ੱਟ ਸਕੇਗਾ।
28 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਪ ਅਤੇ ਿਨੰਿਦਆ ਿਜੰਨੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ। 29 ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ ਗੀ ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ
ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇਗਾ। 30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਹੈ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ
ਮੱਤੀ 12:46-50; ਲੂ ਕਾ 8:19-21
31 ਤਦ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ
ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਿਜਆ। 32 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਬੈਠੇ ਸਨ ਸੋ ਉਹ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ। 33 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ? 34 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ
ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਹਨ। 35 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ
ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ।
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ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਮੱਤੀ 13:1-9; ਲੂ ਕਾ 8:4-8
1 ਉਹ ਫੇਰ ਝੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ
ਅਤੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜੋ ਉਹ ਝੀਲ ਿਵੱਚ
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ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਝੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਰਹੀ। 2 ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
3 ਸੁਣੋ! ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਿਲਆ।
4 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਬੀਜਿਦਆਂ ਕੁਝ ਰਾਹ
ਦੇ ਕੰਢੇ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁਗ ਗਏ।
5 ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਬਹੁਤੀ ਿਮੱਟੀ ਨਾ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਡੂਘ
ੰ ੀ ਿਮੱਟੀ ਨਾ ਿਮਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਛੇਤੀ ਉੱਗ ਿਪਆ। 6 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਕੁਮਲਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਜੜਹ੍ ਨਾ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਿਗਆ। 7 ਅਤੇ ਕੁਝ
ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧ
ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦਬਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਲਆ। 8 ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਉਹ ਉੱਗਿਦਆਂ ਸਾਰ ਵਿਧਆ
ਅਤੇ ਫਿਲਆ, ਕੁਝ ਤੀਹ ਗੁਣਾ, ਕੁਝ ਸੱਠ ਗੁਣਾ, ਕੁਝ ਸੌ ਗੁਣਾ
ਫੱਲ ਿਦੱਤਾ। 9 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਿਜਹ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ
ਉਹ ਸੁਣੇ।
ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਮੱਤੀ 13:10-17; ਲੂ ਕਾ 8:9, 10
10 ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ। 11 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੇਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਲਈ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ,
12 ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾ,
ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨ ਪਰ ਸਮਝਣ ਨਾ,
ਿਕਤੇ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ
ਿਮਲੇ ।
ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਮੱਤੀ 13:18-23; ਲੂ ਕਾ 8:11-15
13 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ
ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਤਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ
ਸਮਝੋਂਗ?ੇ 14 ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ।
15 ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ,
ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ ਿਹਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿਜਹੜੇ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਵੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਦਆਂ
ਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। 17 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ
ਜੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਝੱਟ
ਠਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 18 ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਬੀਜੇ ਜਾਂਦ।ੇ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ 19 ਅਤੇ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋ ਭ
ਆਣ ਕੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਫੱਲ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 20 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ ਸੋ ਉਹ
ਲੋ ਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂ ਦੇ ਅਤੇ ਫਲ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ, ਕੁਝ ਤੀਹ ਗੁਣਾ ਕੁਝ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਕੁਝ ਸੌ ਗੁਣਾ।
ਦੀਵੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਲੂ ਕਾ 8:16-18
21 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਦੀਵਾ ਇਸ ਲਈ ਿਲਆਉਂਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਟੋਕਰੇ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਕੀ ਉਹ ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ? 22 ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ
ਵਸਤੂ ਿਛਪਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ।
23 ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣੇ। 24 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ
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ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਜੋ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ! ਿਜਸ ਮਾਪ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਿਮਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਮਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ
ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ
ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਿਕਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਕੋਈ ਮਨੁ ੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। 27 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ
ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਅਤੇ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਬੀਜ ਿਕਵੇਂ ਉੱਗ ਿਪਆ। 28 ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਫਲ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਹਲਾਂ ਅੰਕੂਰ, ਫੇਰ ਿਸੱਟਾ, ਫੇਰ
ਿਸੱਟੇ ਿਵੱਚ ਸਾਬਤ ਦਾਣੇ। 29 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਦਾਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ
ਿਗਆ।
26 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ

ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਮੱਤੀ 13:31-34; ਲੂ ਕਾ 13:18, 19
30 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਿਕਹ ਦੇ
ਵਰਗਾ ਦੱਸੀਏ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਈਏ?
31 ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਛੋਟਾ ਹੈ। 32 ਪਰ ਜਦ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ ਤਦ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਪੋਿਦਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਵੱਡੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉਹ
ਦੀ ਛਾਇਆ ਿਵੱਚ ਵਸੇਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
33 ਉਹ ਇਹੋ ਿਜਿਹਆਂ ਬਹੁਤ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ। 34 ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ
ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ।
ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 8:23-27; ਲੂ ਕਾ 8:22-25
35 ਉਸੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਆਓ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰ ਚੱਲੀਏ। 36 ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਨ। 37 ਤਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਅਨੇ ਰੀ ਵਗੀ ਅਤੇ
ਲਿਹਰਾਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜੋ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਭਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। 38 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਆਪ ਬੇੜੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਸਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ
ਿਸਰਾਹਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਿਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਹਾਂ? 39 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ
ਅਤੇ ਝੀਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਥੰਮਹ੍ ਜਾ! ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਥੰਮਹ੍ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਹੋ ਿਗਆ। 40 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ
ਡਰਦੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? 41 ਤਾਂ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ
ਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਝੀਲ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?

5
ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 8:28-34,; ਲੂ ਕਾ 8:26-39
1 ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਿਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। 2 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਿਰਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆ ਿਮਿਲਆ।
3 ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ
ਵੀ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। 4 ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ
ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ
ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨੂੰ
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ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 5 ਉਹ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਿਨੱਤ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ
ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ
ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 6 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 7 ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਿਯਸੂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ
ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ! 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਹੇ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਆਤਮਾ, ਇਸ ਮਨੁ ੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ! 9 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ
ਲਸ਼ਕਰ ਅਰਥਾਤ ਸੈਨਾਂ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। 10 ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ
ਕੱਢ! 11 ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਜੜ ਚੁੱਗਦਾ
ਸੀ। 12 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਭੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੀਏ। 13 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ। ਤਦ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਵੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਜੜ ਭੱਜ ਕੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਪਆ। ਉਹ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ
ਗਏ। 14 ਤਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੁਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਗਰ ਅਤੇ
ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਖ਼ਬਰ ਪੁਚਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ ਜੋ
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਸਾਯਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ
ਬੈਠਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। 16 ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ।
17 ਤਦ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ। 18 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ
ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 19 ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ।
20 ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਦਕਾਪੁਿਲਸ ਿਵੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੋ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ।
ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਿਜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 9:18-26; ਲੂ ਕਾ 8:40-56
21 ਜਦ ਿਯਸੂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਪਾਰ ਲੰ ਿਘਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 22 ਅਤੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੈਰੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਿਗਆ। 23 ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਂ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜਉਂਦੀ ਰਹੇ। 24 ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦਬਾਈ
ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
25 ਤਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਿਹਣ ਦਾ ਰੋਗ
ਸੀ 26 ਅਤੇ ਿਜਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਰਾਮ ਨਾ
ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, 27 ਉਹ
ਿਯਸੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਹ ਿਲਆ। 28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਆਖਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੂਹ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ
ਜਾਂਵਾਂਗੀ। 29 ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਵਿਹਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਮਲੂ ਮ ਕਰ ਿਲਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ
ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। 30 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਿਨੱਕਲੀ ਹੈ ਉਸ ਭੀੜ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਛੂ ਿਹਆ? 31 ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ
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ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਛੂ ਿਹਆ? 32 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਵੇਖ।ੇ 33 ਤਦ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੀਿਤਆ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ
ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ
ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ। 34 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹ।
35 ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਖੇਚਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? 36 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰ ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। 37 ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਿਬਨਾਂ
ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 38 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ। 39 ਅਤੇ
ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ
ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। 40 ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਿਪਉ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਜੱਥੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਿਗਆ।
41 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ “ਤਲੀਥਾ
ਕੂਮੀ” ਿਜਹ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹੇ ਕੰਿਨਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ, ਉੱਠ! 42 ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੁਰਨ
ਿਫਰਨ ਲੱਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਿਵੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। 43 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ।

6
ਨਾਸਰਤ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਮੱਤੀ 13:53; ਲੂ ਕਾ 4:16-30
1 ਿਫਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ।ੇ 2 ਜਦੋਂ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁਣ
ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈਆਂ?
ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਗਆਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ? ਅਤੇ
ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 3 ਭਲਾ,
ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ, ਯੋਸੇਸ,
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਠਕਰ ਖਾਧੀ। 4 ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
5 ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾ ਿਵਖਾ ਸਿਕਆ ਪਰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ
ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 6 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ।
ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ
ਮੱਤੀ 10:5-15; ਲੂ ਕਾ 9:1-6
7 ਫੇਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਦੋ-ਦੋ ਕਰ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ। 8 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ
ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲਓ, ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਝੋਲਾ, ਅਤੇ
ਨਾ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਪੈਸੇ 9 ਪਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁੜਤੇ ਨਾ ਲਵੋ।
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ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਜਾਓ ਤਾਂ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਟਕੋ। 11 ਪਰ ਿਜਸ
ਨਗਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਨ
ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ
ਧੂੜ ਝਾੜ ਸੁੱਟੋ। 12 ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਜੋ ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। 13 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਭੂਤਾਂ
ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਿਤਆ
ਮੱਤੀ 14:1-12; ਲੂ ਕਾ 9:7-9
14 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ!
15 ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਉਹ ਏਲੀਯਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਨਬੀਆਂ
ਵਰਗਾ। 16 ਪਰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਯੂਹੰਨਾ ਿਜਸ ਦਾ ਿਸਰ
ਮੈਂ ਵਢਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹੋ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ। 17 ਿਕਉਂਿਕ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਸੀ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ
ਫੜਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। 18 ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। 19 ਤਾਂ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਉਸ ਨਾਲ
ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ
ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇਰੋਦੇਸ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਈ
ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। 21 ਅਤੇ ਦਾਵਤ ਦਾ ਿਦਨ ਆ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਿਦਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰਾਂ
ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀਸਾਂ ਲਈ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ।
22 ਅਤੇ ਜਦ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੀ ਧੀ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਨੱਚੀ ਅਤੇ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਦ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਦਆਂਗਾ। 23 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਮੰਗੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ। 24 ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ? ਉਹ ਬੋਲੀ,
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਸਰ! 25 ਤਦ ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਲ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਿਦਓ! 26 ਤਦ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ
ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ
ਖ਼ਾਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਨਾ ਚਾਹੀ। 27 ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਝੱਟ ਇੱਕ
ਿਸਪਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਿਸਰ ਿਲਆਏ। ਤਦ
ਉਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਵੱਿਢਆ। 28 ਅਤੇ ਇੱਕ
ਥਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 29 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ
ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ।
ਿਯਸੂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 14:15-21; ਲੂ ਕਾ 9:11-17; ਯੂਹੰਨਾ 6:1-14
30 ਫੇਰ ਰਸੂਲ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ। 31 ਤਾਂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਿਕਸੇ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਅਲੱਗ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੋ; ਿਕਉਂਿਕ
ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ
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ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। 32 ਸੋ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ
ਚਲੇ ਗਏ। 33 ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਉੱਧਰ
ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚ।ੇ 34 ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਗੂੰ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 35 ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਢੱਲ਼ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਣ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਉਜਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਢੱਲ਼ ਿਗਆ।
36 ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਿਦਆਂ ਨਗਰਾਂ
ਅਤੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਉਣ।
37 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ
ਲਈ ਿਦਓ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ
ਸੌ ਦੀਨਾਰ (ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ)
ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਈਏ? 38 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਓ ਵੇਖੋ। ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ।
39 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਘਾਹ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਸਾਰ ਿਬਠਾ ਿਦਉ। 40 ਅਤੇ ਉਹ ਸੌ-ਸੌ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਕਰ
ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। 41 ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ
ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਗਏ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡੀਆਂ। 42 ਤਾਂ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ। 43 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ
ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੱਛੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ
ਉੱਠਾਈਆਂ। 44 ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਸਨ।
ਿਯਸੂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 14:22-33; ਲੂ ਕਾ 6:15-21
45 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਿਕ
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬੈਤਸੈਦਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। 46 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ
ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
47 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਝੀਲ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਿਕਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 48 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਸੰਭਾਲਣ
ਿਵੱਚ ਔਖੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਵਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਤ
ਦੇ ਚੋਥੇ ਪਿਹਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ, ਉਹ ਆਪ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਦਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 49 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਸਮਝ
ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਚੱਲਾ ਉੱਠੇ। 50 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ,ੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਰੋ! 51 ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥੰਮਹ੍ ਿਗਆ।
ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। 52 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਠਰ ਹੋ
ਗਏ ਸਨ।
ਗਨੇ ਸਰਤ ਿਵੱਚ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 14:34-36
53 ਫੇਰ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰ ਘ ਕੇ ਗਨੇ ਸਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ
ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟ ਤੇ ਬੰਿਨਆ। 54 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਿਸਆਣ ਿਲਆ। 55 ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ
ਲੱਗ।ੇ 56 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਿਪੰਡਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਜਾਂ ਬਸਤੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਬਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆ
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ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਉਨਾ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਛੂਿਹਆ ਸੋ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ।

ਬਦੀਆਂ, ਛਲ, ਬਦਮਸਤੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਿਨੰਿਦਆ, ਹੰਕਾਰ,
ਮੂਰਖਤਾਈ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ। 23 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਅੰਦਰੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

7

ਸੂਰੁਫੈਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਮੱਤੀ 15:21-28
24 ਫੇਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ
ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੁ ਕੇ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕੇ। 25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਿਜਹ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਈ। 26 ਉਹ
ਔਰਤ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੂਰੁਫੈਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢ ਿਦਓ। 27 ਪਰ ਉਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਪਿਹਲਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤੂਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
28 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਤਾਂ
ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚੂਰੇ-ਭੂਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 29 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲੀ ਜਾ। ਭੂਤ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਹੈ। 30 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ
ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਲੜਕੀ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਤ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਹੈ।

ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮੱਤੀ 15:1-9
1 ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 2 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਕੰਿਨਆਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥਾਤ ਿਬਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। 3 (ਿਕਉਂ
ਜੋ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋ ਨਾ ਲੈਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਖਾਂਦ।ੇ 4 ਅਤੇ ਬਜਾਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਨਹਾ
ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ
ਲਈ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਕਟੋਿਰਆਂ ਅਤੇ ਗੜਿਵਆਂ ਅਤੇ
ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ) 5 ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੱਿਡਆਂ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਰੋਟੀ ਿਕਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? 6 ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀਆਂ ਦੇ ਿਵਖੇ; ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਠੀਕ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।
7 ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
8 ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨੇ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੰਨ
ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ।
9 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਟਾਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
ਰੱਖ।ੋ 10 ਿਕਉਂਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ
ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਾਨ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 11 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ
ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁ ੱਖ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੋ ਕੁਰਬਾਨ ਅਰਥਾਤ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 12 ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ। 13 ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਟਾਲ ਿਦੰਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਏਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਮੱਤੀ 15:10-20
14 ਉਸ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। 15 ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕੇ। 16 ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ
ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਓਹੋ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ
ਿਕਸੇ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ।
17 ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ। 18 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਬੁੱਧ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਨੂੰ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? 19 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਏ। 20 ਫੇਰ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 21 ਿਕਉਂਿਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਰੇ
ਿਖ਼ਆਲ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, 22 ਚੋਰੀਆਂ, ਖੂਨ, ਿਵਭਚਾਰ, ਲੋ ਭ,

ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਉਹ ਫੇਰ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਰਾਹ
ਿਦਕਾਪੁਿਲਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਨੂੰ
ਿਗਆ। 32 ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਥਥਲਾ ਵੀ ਸੀ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਰੱਖੇ। 33 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਜੀਭ
ਛੂਹੀ। 34 ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਉਕਾ ਭਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ “ਇੱਫਤਾ” ਅਰਥਾਤ “ਖੁੱਲ ਜਾ”। 35 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨ
ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਅਟਕਣਾ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 36 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੀਦ ਨਾਲ
ਆਿਖਆ ਜੋ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਖਣਾ! ਪਰ ਿਜੰਨੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਜਾਗਰ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 37 ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਸੱਭੋ
ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਉਹ ਬੋਿਲ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਗੂੰਿਗਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ!
31
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ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 15:32-39
1 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ
ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 ਮੈਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 3 ਜੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੱਲ ਭੁੱਿਖਆਂ ਹੀ ਤੋਰ
ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। 4 ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਇਸ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਐਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਿਕੱਥੋਂ ਿਲਆਵੇ ਿਕ
ਉਹ ਸਭ ਖਾ ਕੇ ਿਤਪਤ ਹੋਣ? 5 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਿਕੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਸੱਤ। 6 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਸੱਤ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆਂ। 7 ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ
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ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਵੀ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। 8 ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਦੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕੇ। 9 ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗਭਗ
ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ, ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ। 10 ਅਤੇ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਸਣੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਦਲਮਨੂਥਾ
ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ।
ਫ਼ਰੀਸੀ ਸਵਰਗੀ ਿਚੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਮੱਤੀ 16:1-4
11 ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਸਵਰਗ
ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ
ਲੱਗੇ। 12 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਹਾਉਂਕਾ ਭਰ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਕਉਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜੇ
ਅਤੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦਾ ਖ਼ਮੀਰ
ਮੱਤੀ 16:5-12
14 ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਕੋਲ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਿਬਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸੀ।
15 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਆਿਖਆ ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ
ਖ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ! 16 ਤਦ ਉਹ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ? ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਠਰ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ? 18 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ
ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਚੇਤੇ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? 19 ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਲਈ ਤੋੜੀਆਂ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ
ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਬਾਰਾਂ।
20 ਅਤੇ ਜਦ ਸੱਤ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤੋੜੀਆਂ ਤਦ ਤੁਸੀਂ
ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕੇ? ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਸੱਤ। 21 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ?
ਬੈਤਸੈਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਉਹ ਬੈਤਸੈਦਾ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹੇ।
23 ਉਹ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਥੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਿਦਸਦਾ ਹੈ? 24 ਉਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ
ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਦਸਦੇ ਹਨ। 25 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਿਟਕਾ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ
ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। 26 ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਇਸ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਪੈਰ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੀ।
22 ਫੇਰ

ਪਤਰਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ
ਮੱਤੀ 16:13-20; ਲੂ ਕਾ 9:18-21
27 ਤਦ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ
ਿਵੱਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ,
ਲੋ ਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? 28 ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਈ ਏਲੀਯਾਹ, ਅਤੇ
ਕਈ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ। 29 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
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ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ! 30 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ!
ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 16:21-23; ਲੂ ਕਾ 9:22
31 ਫੇਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਨ ਮਾਿਰਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਫ਼ੇਰ ਜੀ ਉੱਠੇ। 32 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹ
ਿਦੱਤੀ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਿਝੜਕਣ ਲੱਗਾ।
33 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ
ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਮੱਤੀ 16:24-28; ਲੂ ਕਾ 9:23-27
34 ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਸਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੇ। 35 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। 36 ਭਾਵੇਂ
ਮਨੁ ੱਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਨ ਨੂੰ
ਗੁਆ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? 37 ਤਾਂ ਮਨੁ ੱਖ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਵੇ? 38 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਹਰਾਮਕਾਰ
ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਿਰਆਂ ਬਚਨਾਂ
ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ
ਆਵੇਗਾ।
1 ਫੇਰ

9

ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਐਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ ਕਈ ਹਨ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਵੇਖ ਲੈ ਣ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਾ ਚੱਖਣਗੇ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਮੱਤੀ 17:1-13; ਲੂ ਕਾ 9:28-36
2 ਅਤੇ ਛੇ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ
ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ
ਅਲੱਗ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ
ਿਗਆ। 3 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਚੱਟੇ
ਹੋ ਗਏ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਬੀ ਓਹੋ ਿਜਹੇ ਿਚੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ। 4 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਲੀਯਾਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 5 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਐਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਡੇਰੇ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਲਈ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਯਾਹ ਲਈ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੀ
ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸਨ। 7 ਤਾਂ ਇੱਕ
ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਆਈ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੋ। 8 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ।
9 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜੋਂ ਉੱਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ ਉੱਠੇ,
ਤਦ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ। 10 ਅਤੇ ਉਹ
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ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ
ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 11 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਿਕਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 12 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਪਿਹਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਉਂ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁੱਛ ਿਗਿਣਆ
ਜਾਵੇਗਾ? 13 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਤਾਂ ਆ
ਚੁੱਿਕਆ, ਨਾਲੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਿਹਆ ਸੋਈ ਕੀਤਾ।
ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 17:14-21; ਲੂ ਕਾ 9:37-43
14 ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵੱਡੀ
ਭੀੜ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ।
15 ਅਤੇ ਝੱਟ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 16 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਵਾਲ-ਜ਼ਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? 17 ਤਾਂ
ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਜਹ ਨੂੰ ਗੂੰਗੀ ਆਤਮਾ ਿਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ।
18 ਅਤੇ ਉਹ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਗ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਦੰਦ ਪੀਂਹਦਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ
ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। 19 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਲੋ ਕੋ, ਮੈਂ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ? ਅਤੇ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਂਗਾ? ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ! 20 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ
ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਰੋਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਝੱਗ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਟਣ ਲੱਗਾ। 21 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਛੋਟੇ
ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ ਤੋਂ। 22 ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੋ। 23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਦੇ ਲਈ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। 24 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ
ਹੱਲ ਕਰੋ! 25 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕ ਦੌੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਹੇ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜੀਂ! 26 ਤਾਂ
ਉਹ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਰੋੜ ਮਰਾੜ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਮੁਰਦਾ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ! 27 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ
ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਠਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ। 28 ਜਦੋਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ? 29 ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬੁਰੇ ਆਤਮੇ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਅਤੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਲ ਸਕਦੇ।
ਿਯਸੂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ

ਮੱਤੀ 17:22, 23; ਲੂ ਕਾ 9:43-45
ਫੇਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵ।ੇ 31 ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕ
30
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ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਿਪੱਛੋਂ
ਉਹ ਿਫਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। 32 ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੀ ਪਰ
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਮੱਤੀ 18:1-5; ਲੂ ਕਾ 9:46-48
33 ਫੇਰ ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਦੇ ਸੀ? 34 ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਹਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ
ਕੌਣ ਹੈ? 35 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ
ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। 36 ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, 37 ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਅਿਜਿਹਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ
ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਜਹੜਾ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ
ਲੂ ਕਾ 9:49
38 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭੂਤ ਕੱਢਦੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। 39 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਉਹ
ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹ ਸਕੇ। 40 ਿਜਹੜਾ
ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈ। 41 ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਿਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਇਸ
ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾਏ ਿਬਨਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ।
ਠਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ
ਮੱਤੀ 18:6-9; ਲੂ ਕਾ 17:1, 2
42 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠਕਰ ਖੁਆਵੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ
ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਉਹ ਦੇ ਗਲ਼ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਂਦਾ! 43 ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਉਣ
ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਹੱਥ ਹੁੰਿਦਆਂ
ਤੂੰ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂ, ਿਜਹੜੀ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ
ਨਹੀਂ। 44 ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਗ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। 45 ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਠਕਰ ਖੁਆਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਲੰ ਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਉਣ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਪੈਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੂੰ ਨਰਕ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਂ। 46 ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਅਤੇ
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। 47 ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇਰੇ
ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ,
ਜੋ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੂੰ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਂ।
48 ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ
ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ।
49 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਲੂ ਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
50 ਲੂ ਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੂ ਣ ਬੇਸੁਆਦ ਜੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਸਲੂ ਣਾ ਕਰੋਗ?ੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਲੂ ਣ
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਰੱਖੋ ਰਹੋ।
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10
ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਮੱਤੀ 19:1-12; ਲੂ ਕਾ 16:18
1 ਫੇਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ
ਆਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 2 ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ
ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਭਲਾ, ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇ? 3 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੂਸਾ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ? 4 ਉਹ ਬੋਲੇ, ਮੂਸਾ ਨੇ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਕੇ
ਿਤਆਗ ਦੇਵ।ੇ 5 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਖ਼ਤ ਿਦਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਲਿਖਆ।
6 ਪਰ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 7 ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। 8 ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ
ਸਰੀਰ ਹਨ। 9 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋਿੜਆ
ਹੈ, ਮਨੁ ੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ। 10 ਫੇਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਿਫਰ ਪੁੱਿਛਆ। 11 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇ
ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਭਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 12 ਅਤੇ ਜੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਮੱਤੀ 19:13-15
13 ਫੇਰ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ।
14 ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਛੋਿਟਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਦਓ। ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਿਜਿਹਆਂ
ਦਾ ਹੀ ਹੈ। 15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਕਦੇ ਨਾ ਵੜੇਗਾ। 16 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ।
ਧਨੀ ਜੁਆਨ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਮੱਤੀ 19:16-30; ਲੂ ਕਾ 18:18-30
17 ਜਦ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌਿੜਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਹੇ ਉੱਤਮ ਗੁਰ,ੂ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ
ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ? 18 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਮ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ? ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। 19 ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ
ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ
ਨਾ ਦੇ, ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ।
20 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। 21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ
ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਧਨ ਿਮਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ
ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। 22 ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ
ਛਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। 23 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ
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ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ
ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ! 24 ਚੇਲੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ,
ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਿਜਹੜੇ ਧਨ ਉੱਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ
ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ! 25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਧਨਵਾਨ ਦੇ
ਵੜਨ ਨਾਲੋਂ ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰ ਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।
26 ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ ਤਾਂ ਿਫਰ
ਕੌਣ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 27 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 28 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ
ਹਾਂ। 29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਿਜਹਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੇ ਘਰ, ਭਾਈਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾ, ਿਪਤਾ, ਬਾਲ
ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ
ਛੱਿਡਆ ਹੋਵੇ। 30 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸੌ ਗੁਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ,
ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ।
31 ਪਰ ਬਥੇਰੇ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਹਨ ਸੋ ਿਪਛਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ,
ਪਿਹਲੇ ।
ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ

ਮੱਤੀ 20:17-19; ਲੂ ਕਾ 18:31-34
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੋ
ਉਨਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣਾ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ।
33 ਿਕ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। 34 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ।
32 ਉਹ

ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਮੱਤੀ 20:20-28
35 ਤਦ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ
ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤੂੰ ਸੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਂ। 36 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? 37 ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੀਏ। 38 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਭਲਾ, ਉਹ ਿਪਆਲਾ
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? 39 ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਿਪਆਲਾ
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗ।ੇ 40 ਪਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਿਬਠਾਉਣਾ
ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। 41 ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦਸ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਉੱਤੇ ਿਖਝਣ ਲੱਗ।ੇ 42 ਤਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਿਜਹੜੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਾਕਮ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 43 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ। 44 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਨਾ
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ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਨੌ ਕਰ ਹੋਵੇ। 45 ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅੰਨੇ ਬਰਿਤਮਈ ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 20:29-34; ਲੂ ਕਾ 18:35-43
46 ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਿਤਮਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਬਰਿਤਮਈ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਿਭਖਾਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। 47 ਜਦ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੇ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕਰ! 48 ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਿਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹ ਪਰ ਉਹ
ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਕਰ! 49 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਿਲਆਓ।
ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿਕ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ,
ਉੱਠ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 50 ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ
ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ। 51 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਅੰਨੇ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂ! 52 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜਾ, ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ
ਿਪਆ।
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ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 21:1-11; ਲੂ ਕਾ 19:28-40; ਯੂਹੰਨਾ 12:12-29
1 ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਬੈਤਫ਼ਗਾ
ਅਤੇ ਬੈਤਅਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੋ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ, 2 ਿਕ ਉਸ ਿਪੰਡ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ
ਬੱਚਾ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗ,ੇ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਿਲਆਓ। 3 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੁੱਛੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ
ਇਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।
4 ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖੋਿਲਆ। 5 ਅਤੇ
ਕਈ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ
ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ? 6 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ
ਿਦੱਤਾ। 7 ਉਹ ਉਸ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ।
8 ਤਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਛਾਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ
ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਿਵਛਾ ਿਦੱਤੀਆਂ। 9 ਅਤੇ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦੇ
ਸਨ, ਹੋਸੰਨਾ! ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ!
10 ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜ ਿਜਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ!
ਪਰਮ ਧਾਮ ਿਵੱਚ ਹੋਸੰਨਾ!
11 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ
ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈ ਤਦ
ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬੈਤਅਨੀਆ ਨੂੰ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮ
ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਫਲ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ
ਮੱਤੀ 21:18, 19
12 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਤਅਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। 13 ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਰੁੱਖ਼
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ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਗਏ, ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭੇ ਪਰ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਉਸ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੱਿਤਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 14 ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ
ਰੁੱਖ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਫਲ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ।
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ
ਮੱਤੀ 21:12-17; ਲੂ ਕਾ 19:45-48; ਯੂਹੰਨਾ 2:13-22
15 ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਨਾ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਰਾਫ਼ਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਿਦੱਤੀਆਂ। 16 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 17 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ
ਸਾਿਰਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਕਹਾਵੇਗਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਛੱਿਡਆ ਹੈ! 18 ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਿਕਵੇਂ
ਨਾਸ ਕਰੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭ
ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ। 19 ਅਤੇ ਹਰ ਿਦਨ,
ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸੁੱਕੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ
ਮੱਤੀ 21:20-22
20 ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀ ਲੰ ਘੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ
ਉਹ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਜੜਹ੍ੋਂ ਸੁੱਕ ਿਗਆ ਹੈ। 21 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਚੇਤੇ
ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ, ਇਹ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਿਜਹ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਸੁੱਕ ਿਗਆ ਹੈ! 22 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ।ੋ 23 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਉੱਠ ਅਤੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ
ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗੋ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇ ਗਾ।
25 ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸੇ
ਨਾਲ ਿਵਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼
ਕਰੇ। 26 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਜੋ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮੱਤੀ 21:23-27; ਲੂ ਕਾ 20:1-18
27 ਉਹ ਫੇਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਟਿਹਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। 28 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਿਕਹੜੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਕਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ? 29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦਓ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ। 30 ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨੁ ੱਖਾਂ
ਵੱਲੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦਓ! 31 ਤਦ ਉਨਾਂ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ
ਿਕਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? 32 ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ
ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਨਬੀ ਹੈ। 33 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

12
ਦੁਸ਼ਟ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਮੱਤੀ 21:33-46; ਲੂ ਕਾ 20:9-19
1 ਫੇਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਇੱਕ
ਮਨੁ ੱਖ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵਾੜ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਦ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ
ਉਸਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪ ਪਰਦੇਸ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੁੱਤ ਿਸਰ ਇੱਕ ਨੌ ਕਰ ਨੂੰ
ਮਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਉਹ ਮਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਫਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। 3 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਕੁੱਿਟਆ ਅਤੇ
ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ। 4 ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌ ਕਰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ ਭੰਿਨਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। 5 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ। 6 ਅਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਿਪਆਰਾ
ਪੁੱਤਰ। ਆਖੀਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਗੇ। 7 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ਵਾਿਰਸ ਇਹੋ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਤਾਂ ਿਵਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 8 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਿਟਆ।
9 ਸੋ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੌਂਪੇਗਾ। 10 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਲਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਹ੍ੀ? ਿਕ
ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਿਦਆ,
ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।
11 ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ,
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਅਨਖਾ ਹੈ।
12 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ ਣ ਪਰ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਭਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਮੱਤੀ 22:15-22; ਲੂ ਕਾ 20:20-26
13 ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਫਸਾਉਣ।
14 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ
ਦੱਸਦਾ ਹੈਂ! ਕੈਸਰ ਨੂੰ “ਕਰ” ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ
ਿਕ ਨਾ ਦੇਈਏ? 15 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਪਟ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ। 16 ਸੋ ਓਹ ਿਲਆਏ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਿਕਸ ਦੀ ਹੈ? ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਕੈਸਰ ਦੀ। 17 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਦਓ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ।
ਪੁਨਰ ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਿਵਆਹ
ਮੱਤੀ 22:23-33; ਲੂ ਕਾ 20:27-40
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18 ਫੇਰ ਸਦੂਕੀ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ l ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ 19 ਗੁਰੂ
ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਲਾਦ ਨਾ ਛੱਡ ਿਗਆ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਲਈ ਵੰਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇ। 20 ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਨੇ
ਿਵਆਹ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ। 21 ਤਦ ਦੂਸਰੇ
ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਹੀ ਮਰ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸੱਤੇ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਹੀ ਮਰ
ਗਏ। 22 ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। 23 ਸੋ ਹੁਣ
ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਹੁਣ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? 24 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋ, ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 25 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਿਵਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। 26 ਪਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ
ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਝਾੜੀ ਦੀ
ਕਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ? 27 ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ
ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
ਮੱਤੀ 22:34-40; ਲੂ ਕਾ 10:25-28
28 ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ
ਸਵਾਲ-ਜ਼ਵਾਬ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਸਭਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
ਿਕਹੜਾ ਹੈ? 29 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਮੁੱਖ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਸੁਣ, ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ।
30 ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ। 31 ਦੂਜਾ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰ।
ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 32 ਤਦ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਆਿਖਆ ਭਈ ਉਹ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 33 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ
ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਕੇ ਹੈ। 34 ਜਦੋਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਿਪਆ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰੇ।

ਮਸੀਹ ਿਕਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ?
ਮੱਤੀ 22:42-46; ਲੂ ਕਾ 20:41-44
35 ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਿਕਹਾ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ?
36 ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ

ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ,
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ l
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ਤਾਂ ਆਪੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣਦੀ
ਸੀ।
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ
ਮੱਤੀ 23:1-36; ਲੂ ਕਾ 20:45-47
38 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ
ਰਹੋ ਿਜਹੜੇ ਲੰ ਮੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾਂ ਿਫਰਨਾ ਅਤੇ
ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਲਾਮ ਲੈ ਣ 39 ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਵਤਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਭਾਲਦੇ ਹੋ। 40 ਉਹ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਵਖਾਵੇ ਲਈ ਲੰ ਮੀਆਂ-ਲੰ ਮੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਕੰਗਾਲ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਦਾਨ
ਲੂ ਕਾ 21:1-4
41 ਉਹ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋ ਕ
ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਥੇਰੇ ਧਨਵਾਨਾਂ
ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। 42 ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਿਵਧਵਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੋ
ਦਮੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। 43 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਦਾਨ
ਪਾਤਰ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕੰਗਾਲ ਿਵਧਵਾ
ਨੇ ਿਜਆਦਾ ਪਾਇਆ। 44 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ
ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੁੜ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ
ਕੁਝ ਇਹ ਦਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਿਦੱਤੀ।
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ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮੱਤੀ 24:1, 2; ਲੂ ਕਾ 21:5, 6
1 ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ
ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹਨ! 2 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ
ਹੈਂ? ਐਥੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਛੱਿਡਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ
ਿਗਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ।
ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼
ਮੱਤੀ 24:3-14; ਲੂ ਕਾ 21:7-19
3 ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ,
ਤਦ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ, ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਿਦਯਾਸ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, 4 ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ,ੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ
ਲੱਗਣਗੀਆਂ? 5 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਕ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। 6 ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। 7 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ
ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਨਾਂ
ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਕੌਮ-ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਥਾਂ-ਥਾਂ
ਭੂਚਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ!।
9 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ
ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ
ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ। 10 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ
ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਏ। 11 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ,
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ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗ,ੇ
ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਜਾਵੇ ਸੋਈ ਆਖਣਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ।
12 ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਫੜਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟਣਗੇ। 13 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਭ ਲੋ ਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ ਉਹੀ
ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਮੱਤੀ 24:15-28; ਲੂ ਕਾ 21:20-24
14 ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਿਜਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਵੇਖੋ (ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ
ਸਮਝ ਲਵੇ) ਤਦ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ
ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। 15 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ
ਨਾ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜੇ।
16 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਣ ਨੂੰ
ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜ।ੇ 17 ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਨਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ!
18 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਿਸਆਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
19 ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਐਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਰਸ਼ਟ
ਦੇ ਮੁਢੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਿਜਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ
ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਅਤੇ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾਉਂਦਾ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨਾ ਬਚਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ
ਖਾਤਰ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ 21 ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਿਕ
ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਐਥੇ ਹੈ! ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੈ! ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ।
22 ਿਕਉਂਿਕ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਵਖਾਉਣਗੇ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਿਣਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣ। 23 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ,
ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ
ਮੱਤੀ 24:29-31; ਲੂ ਕਾ 21:25-28
24 ਉਨਾ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਸੂਰਜ ਅਨੇ ਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।
25 ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਹਲਾਈਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ।
26 ਤਦ ਲੋ ਕ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ
ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਣਗੇ। 27 ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ
ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਆਪਣੇ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕਰੇਗਾ।
ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਮੱਤੀ 24:32-35; ਲੂ ਕਾ 21:29-33
28 ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਿਸੱਖ।
ੋ ਜਦ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। 29 ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਣ
ਲੈ ਣਾ ਿਕ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। 30 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋ ਲੈ ਣ ਇਹ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਬੀਤ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। 31 ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਦੀ ਨਾ ਟਲਣਗੇ।
ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ
ਮੱਤੀ 24:36-44
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32 ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੂਤ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਕੇਵਲ ਿਪਤਾ।
33 ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। 34 ਇਹ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਦੇਸ ਗਏ ਹੋਏ ਮਨੁ ੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ
ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਕੰਮ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹ। 35 ਸੋ
ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਦ
ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ । 36 ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਅਚਾਨਕ
ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੇਖ।ੇ 37 ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ!
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ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜਸ਼
ਮੱਤੀ 26:1-5; ਲੂ ਕਾ 22:1, 2; ਯੂਹੰਨਾ 11:45-53
1 ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਸਾਹ ਅਤੇ ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ
ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ? 2 ਪਰ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਿਕਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹੰਗਾਮਾ
ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਸਹ
ਮੱਤੀ 26:6-13; ਯੂਹੰਨਾ 12:1-8
3 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਊਨ ਕੋੜਹ੍ੀ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ
ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਹਮੁੱਲਾ ਜਟਾਮਾਂਸੀ ਦਾ ਖਰਾ ਅਤਰ
ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਡੋਹਲ
ਿਦੱਤਾ। 4 ਤਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਖਝ ਕੇ ਆਿਖਆ ਜੋ
ਇਸ ਅਤਰ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? 5 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਅਤਰ ਿਤੰਨ ਸੋ ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ (ਿਤੰਨ ਸੋ ਦੀਨਾਰ)
ਵੀ ਵੱਧ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਉਸ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਝੜਕਣ ਲੱਗੇ। 6 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਿਦਓ, ਿਕਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ
ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੰਗਾਲ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਉਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 8 ਜੋ ਉਹ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਅਤਰ ਮਿਲਆ। 9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ
ਦੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ
ਮੱਤੀ 10:14-26; ਲੂ ਕਾ 22:3-6
10 ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾ
ਦੇਵੇ। 11 ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ
ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਾ ਜੋ ਿਕਸ ਤਰਾਂ
ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਵੇ।
ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭੋਜ
ਮੱਤੀ 26:17-25; ਲੂ ਕਾ 22:7-14; 21-2; ਯੂਹੰਨਾ
13:21-30
12 ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਜਾਂ ਪਸਾਹ ਦੇ
ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਸਾਹ ਖਾਣ ਲਈ
ਿਤਆਰੀ ਕਰੀਏ? 13 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ
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ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਮਨੁ ੱਖ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਚੁੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ
ਤੁਰ ਪਓ। 14 ਅਤੇ ਿਜਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਥਾਂ ਿਕੱਥੇ
ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਹ ਖਾਵਾਂ? 15 ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਚੁਬਾਰਾ ਿਵਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ।
16 ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਿਜਹਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ।
17 ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਉਹ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। 18 ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਬੈਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ
ਫੜਵਾਏਗਾ। 19 ਤਦ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ? 20 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਹੱਥ
ਡੋਬਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। 21 ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਸ ਮਨੁ ੱਖ ਉੱਤੇ
ਿਜਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ! ਉਸ
ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ।
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ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ
ਮੱਤੀ 26:26-30; ਲੂ ਕਾ 22:14-20; 1 ਕੁਿਰੰਥੀ 11:23-

22 ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ
ਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਲਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ।
23 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਿਪਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਤਾ। 24 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਿਜਹੜਾ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 25 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾ ਪੀਵਾਂ।
26 ਫੇਰ ਉਹ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ ਗਏ।

ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮੱਤੀ 26:31-35; ਲੂ ਕਾ 22:31-34; ਯੂਹੰਨਾ 13:36-38
27 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਭੇ ਠਕਰ ਖਾਓਗੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਮਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਿਖੱਲਰ ਜਾਣਗੀਆਂ।
28 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ।
29 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਭੇ ਠਕਰ ਖਾਣ ਪਰ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ! 30 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਰਾਤ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਂਗ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ। 31 ਪਰ ਉਹ
ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਇਨਕਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸੱਭੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੋਲੇ।
ਗਥਸਮਨੀ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਮੱਤੀ 26:36-40; ਲੂ ਕਾ 22:39-46
32 ਫੇਰ ਉਹ ਗਥਸਮਨੀ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਥੇ
ਬੈਠ। 33 ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 34 ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਰਨ ਦੇ
ਦਰਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਐਥੇ ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। 35 ਅਤੇ ਉਹ
ਥੋੜਹ੍ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭੁੰਜੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
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ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਏ। 36 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਅੱਬਾ, ਹੇ ਿਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ। 37 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਆਣ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸ਼ਮਊਨ,
ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗ ਹੋਇਆ?
38 ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਪਓ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਿਤਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 39 ਤਾਂ
ਉਹ ਫੇਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 40 ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਣ
ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ। 41 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ
ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 42 ਉੱਠ, ਚੱਲੀਏ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ
ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਫਿੜਆ ਜਾਣਾ
ਮੱਤੀ 26:47-56; ਲੂ ਕਾ 22:47-53; ਯੂਹੰਨਾ 18:3-12
43 ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਹੂਦਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ
ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭੀੜ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜੀ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 44 ਉਹ ਦੇ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਪਤਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੰਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ
ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ! 45 ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਆ ਿਗਆ ਝੱਟ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ! ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ। 46 ਤਦ
ਉਨਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ। 47 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਨੌ ਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਕੰਨ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ। 48 ਤਦ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜਹ੍ੀ ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਵਾਂਗੂੰ ਫੜਹ੍ਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਹੋ? 49 ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਨਾ ਫਿੜਹ੍ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ
ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। 50 ਅਤੇ ਸੱਭੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਭੱਜ ਗਏ। 51 ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਿਜਸ ਨੇ ਚਾਦਰ ਆਪਣੇ ਨੰ ਗੇ ਿਪੰਡੇ ਉੱਤੇ
ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ
ਿਲਆ। 52 ਪਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨੰ ਗਾ ਭੱਜ ਿਗਆ।
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 26:57-68; ਲੂ ਕਾ 22:54, 55; ਯੂਹੰਨਾ 18:13,
14; 19-24
53 ਤਦ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
54 ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ
ਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਲੱਗਾ। 55 ਤਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਭਾਲੀ, ਪਰ
ਨਾ ਲੱਭੀ। 56 ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਿਦੱਤੀ
ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਨਾ ਸੀ। 57 ਤਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਠ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ 58 ਜੋ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਹੱਥਾਂ
ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਢਾਹ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 59 ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਨਾ ਸੀ। 60 ਤਦ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਿਵਚਾਲੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ? ਇਹ ਤੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ? 61 ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਜ਼ਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਤੂੰ
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ਮਸੀਹ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ? 62 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ
ਆਉਂਦਾ ਵੇਖੋਗੇ। 63 ਤਦ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 64 ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਕੁਫ਼ਰ ਸੁਿਣਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਤਦ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਠਿਹਰਾਇਆ। 65 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਥੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹਣ
ਲੱਗੇ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾ! ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ।
ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਮੱਤੀ 26:69-75; ਲੂ ਕਾ 22:56-62; ਯੂਹੰਨਾ 18:1518, 25-27
66 ਜਾਂ ਪਤਰਸ ਹੇਠਾਂ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੀਆਂ
ਗੋਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਈ। 67 ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੇਕਦਾ ਵੇਖ
ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ। 68 ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਨੇ ਬੋਿਲਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ
ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਡਉੜੀ
ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 69 ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
70 ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ ਿਪੱਛੋਂ ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਗਲੀਲੀ ਹੈਂ। 71 ਪਰ ਉਹ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ
ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹੀ
ਨਹੀਂ। 72 ਅਤੇ ਝੱਟ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਂਗ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ
ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਿਜਹੜੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁਰਗੇ
ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ।
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ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 27:1, 2; 11-14; ਲੂ ਕਾ 23:1-5; ਯੂਹੰਨਾ 18:28-

1 ਸਵੇਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ
ਸਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ
ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। 2 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ,
ਭਲਾ, ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ? ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ। 3 ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸ਼
ਲਾਏ। 4 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਫਰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਵਾਬ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦਾ? ਵੇਖ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਕੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ!
5 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਜ਼ਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਿਪਲਾਤੁਸ
ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ।

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਮੱਤੀ 27:15-26; ਲੂ ਕਾ 23:13-25; ਯੂਹੰਨਾ 18:3919:16
6 ਉਹ ਉਸ ਿਤਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋ ਕ ਅਰਜ਼
ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 7 ਬਰੱਬਾ ਨਾਮ ਦਾ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਫਸਾਦ
ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ੜੇ
ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੋ।
9 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ? 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ
ਮਲੂ ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਖਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ। 11 ਪਰ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਜੋ ਉਹ ਬਰੱਬਾ
ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। 12 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਫਰ
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ਆਿਖਆ, ਤਾਂ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ
ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ? 13 ਉਹ ਫੇਰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ
ਿਦਓ! 14 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ? ਇਸ ਨੇ ਕੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਨੂੰ
ਸਲੀਬ ਿਦਓ! 15 ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ
ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ
ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ।
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ
ਮੱਤੀ 27:27-31; ਯੂਹੰਨਾ 19:2, 3
16 ਤਾਂ ਿਸਪਾਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਹਾਕਮ ਦੀ
ਕਚਿਹਰੀ ਸੀ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬੁਲਾ ਿਲਆ।
17 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਗਣੀ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਾਏ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਂ
ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਗੁੰਦਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ। 18 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਹੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਮਸਕਾਰ!
19 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਅਤੇ
ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। 20 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਖ਼ੌਲ
ਕਰ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੈਂਗਣੀ ਬਸਤਰ ਲਾਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ।
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮੱਤੀ 27:32-44; ਲੂ ਕਾ 23:26-43; ਯੂਹੰਨਾ 19:17-27
21 ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਸਕੰਦਰ ਅਤੇ ਰੂਫ਼ੁਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮੇ ਇੱਕ
ਕੁਰੇਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਪੰਡੋਂ ਆਉਂਿਦਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ
ਵਗਾਰੇ ਫਿੜਆ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ। 22 ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਗਥਾ ਿਵੱਚ ਿਜਹ ਦਾ ਅਰਥ “ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ”
ਿਲਆਏ। 23 ਅਤੇ ਮੈਅ ਿਵੱਚ ਗੰਧਰਸ ਿਮਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਲਈ। 24 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ
ਉਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਗੁਣੇ ਪਾਏ ਜੋ ਿਕਹੜਾ ਿਕਹ ਦੇ ਿਹੱਸੇ
ਆਵੇ। 25 ਪਿਹਰ ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਸੀ ਜਦ ਉਨਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 26 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੱਤੀ ਉੱਪਰ ਿਲਖੀ ਹੋਈ
ਸੀ, ਿਕ ਇਹ “ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ”। 27 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੋ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 28 ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜੋ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਉਸ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਪਾਪੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਈ।” 29 ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ
ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ 30 ਵਾਹ ਤੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ! ਸਲੀਬੋਂ
ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। 31 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ
ਵੀ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਮਖ਼ੌਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
ਇਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ!
32 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਸਲੀਬੋਂ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ! ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਏ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੱਤੀ 27:45-56; ਲੂ ਕਾ 23:44-49; ਯੂਹੰਨਾ 19:28-30
33 ਜਦ ਦੁਪਿਹਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨੇ ਰਾ ਛਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਤੱਕ ਿਰਹਾ। 34 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਿਯਸੂ ਉੱਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ “ਏਲੋ ਈ ਏਲੋ ਈ ਲਮਾ ਸਬਕਤਨੀ” ਿਜਸ
ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ? 35 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ!
36 ਿਕਸੇ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਪੰਜ ਨੂੰ ਿਸਰਕੇ ਨਾਲ ਭੇਂਿਵਆ ਅਤੇ ਕਾਨੇ ਉੱਤੇ
ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਰਿਹਣ ਿਦਓ,
ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਭਲਾ ਏਲੀਯਾਹ ਉਹ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
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ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪੜਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਫਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ
ਿਗਆ। 39 ਜਦ ਉਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ
ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਇਉਂ ਸਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਬੋਿਲਆ, ਇਹ
ਪੁਰਖ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ!
40 ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਿਰਯਮ
ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੋਸੇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ
ਸਲੋਮੀ ਸੀ। 41 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਹ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸਨ।
38

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 27:57-61; ਲੂ ਕਾ 23:50-56; ਯੂਹੰਨਾ 19:38-42
42 ਜਦ ਸੰਝ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ
ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸਬਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
43 ਅਿਰਮਥੇਆ ਦਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਜਹੜਾ ਆਪ
ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਸੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੇਧੜਕ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲੋਥ ਮੰਗੀ। 44 ਪਰ ਿਪਲਾਤੁਸ
ਨੇ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਿਨਆ ਜੋ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਕੀ ਉਹ ਨੂੰ ਮਰੇ ਕੁਝ
ਿਚਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ? 45 ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਲੂ ਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਥ ਯੂਸੁਫ਼
ਨੂੰ ਦੁਆ ਿਦੱਤੀ। 46 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜਾ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਲੋਥ
ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਵਲੇਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹੜੀ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚ ਖੋਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਬਰ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੇੜਹ੍ ਿਦੱਤਾ। 47 ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ
ਅਤੇ ਯੋਸੇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ
ਸੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

16

ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਮੱਤੀ 28:1-8; ਲੂ ਕਾ 24:1-12; ਯੂਹੰਨਾ 20:1-10
1 ਜਦ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਬੀਤ ਿਗਆ ਤਾਂ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਸਲੋਮੀ ਨੇ ਸੁਗੰਧਾਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ
ਿਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਲਣ। 2 ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਬਹੁਤ
ਤੜਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ। 3 ਅਤੇ ਆਪੋ
ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੌਣ
ਰੇੜਹ੍ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰੂ? 4 ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੇਿਖਆ ਜੋ
ਪੱਥਰ ਲਾਂਭੇ ਿਰਿੜਹ੍ਆ ਿਪਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੀ। 5 ਅਤੇ
ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਿਚੱਟਾ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੀ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। 6 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆ ਹੋ
ਿਜਹੜਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ
ਹੈ, ਉਹ ਐਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਉ ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਿਖਆ
ਸੀ। 7 ਪਰ ਜਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ। 8 ਅਤੇ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਕਬਰ
ਪਾਸੋਂ ਨੱਸੀਆਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਬਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ,
ਅਤੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ।
ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 28:9, 10; ਯੂਹੰਨਾ 20:11-18
9 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਨੇ ਤੜਕੇ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਨੇ ਸੱਤ ਭੂਤ ਕੱਢੇ ਸਨ,
ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। 10 ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸੋਗ
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ। 11 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ
ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਿਨਆ।
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ਿਯਸੂ ਦੋ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਲੂ ਕਾ 24:13-35
12 ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਨੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ
ਜਿਣਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। 13 ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ
ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਿਯਸੂ ਿਗਆਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 28:16-20; ਲੂ ਕਾ 24:36-49; ਯੂਹੰਨਾ 20:1923; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:6-8
14 ਇਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਗਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਖਾਣ
ਬੈਠੇ ਸਨ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਿਦਲੀ
ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੋਇਆ
ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। 15 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ। 16 ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ,
ਉਹ ਨਵੀਂਆਂ-ਨਵੀਂਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਗੇ, 18 ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ
ਲੈ ਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈ ਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਵਗੜੇਗਾ। ਉਹ ਿਬਮਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਲੂ ਕਾ 24:50-53; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:9-11
19 ਫੇਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਹਿਟਆ, ਤਾਂ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉੱਠਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ
ਬੈਠਾ। 20 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਨਾਂ
ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ
ਸੀ।
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ਲੂ ਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ
ਲੇਖਕ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇੰਜੀਲ
ਦਾ ਲੇਖਕ ਲੂ ਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਵੈਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਲਖਾਈ ਤੋਂ,
ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੂਜੀ-ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾ ਈਸਾਈ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ
ਕਰਤੱਬ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ (ਕੁਲੁ 4:14; 2 ਿਤਮੋ 4:11; ਿਫਲ 24)।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਲਗਭਗ 60-80 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਲੂ ਕਾ ਨੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵਖੇ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਮ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਿਲਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਬੈਤਲਹਮ,
ਗਲੀਲ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਲੂ ਕਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁ ਸ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ
ਹੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਨ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਲੂ ਕਾ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇ ਆਦਰਯੋਗ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁ ਸ (ਲੂ ਕਾ 1:3) ਕਰਕੇ
ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਮੀ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਸੀ, ਕਈ ਸਬੂਤ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਲੂ ਕਾ ਿਜਸ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੀ (ਲੂ ਕਾ 5:24, 19:10,
17:20-21, 13:18)।
ਉਦੇਸ਼
ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਨਣ, ਲੂ ਕਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁ ਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਖਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ ਸਨ (ਲੂ ਕਾ 1:4)। ਲੂ ਕਾ ਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਈਸਾਈ
ਧਰਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਵਖਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਿਵਰੋਧੀ ਜਾਂ
ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਯਸੂ - ਿਸੱਧ ਮਨੁੱਖ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ — 1:5-2:52
2. ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ — 3:1-4:13
3. ਿਯਸੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ — 4:14-9:50
4. ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ — 9:51-19:27
5. ਿਯਸੂ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਵੇਸ਼, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣਾ — 19:28-24:53
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ , ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਤਹਾਸ
ਿਲਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
2 ਿਜਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ
ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। 3 ਹੇ ਆਦਰਯੋਗ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁ ਸ ਮੈਂ
ਵੀ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਿਝਆ ਜੋ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਿਜਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਿਲਖਾਂ। 4 ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਈ।
1
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5 ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਬੀਯਾਹ ਦੇ ਦਲ
ਿਵੱਚ,ੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਇਲੀਸਬਤ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸੀ। 6 ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਚੱਲਦੇ
ਸਨ। 7 ਉਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਲੀਸਬਤ ਬਾਂਝ ਸੀ ਅਤੇ
ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। 8 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਿਸਰ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 9 ਤਦ
ਜਾਜਕ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਿਨੱਕਲੀ,
ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵੇ। 10 ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਸਮੇਂ
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 11 ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
12 ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਿਗਆ ਤੇ ਘਬਰਾ ਿਗਆ।
13 ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਲੀਸਬਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹੰਨਾ ਰੱਖੀਂ। 14 ਅਤੇ
ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼
ਹੋਣਗੇ। 15 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ
ਮੈਅ, ਨਾ ਮਧ ਪੀਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇਗਾ। 17 ਉਹ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਆਿਗਆ ਨਾ ਮੰਨਣ
ਵਾਿਲਆ ਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱਲ ਮੋੜੇ, ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਿਤਆਰ ਕਰੇ। 18 ਤਦ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਪਤਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ? 19 ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ
ਿਜਬਰਾਏਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਿਜਆ
ਿਗਆ ਹਾਂ। 20 ਵੇਖ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੂੰ ਗੂੰਗਾ
ਰਹੇਂਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇਂਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
21 ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 22 ਪਰ ਜਦ
ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਾ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਿਰਆ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ।
23 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 24 ਿਫਰ ਉਨਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਲੀਸਬਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ, 25 “ਿਕ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ।”

ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਮਹੀਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਜਬਰਾਏਲ ਦੂਤ ਨੂੰ ਨਾਸਰਤ ਨਾਮ
ਦੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ 27 ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ
ਿਜਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਯੂਸਫ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ
ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਯਮ ਸੀ। 28 ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਜੈ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ! ਪਰ੍ਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। 29 ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ?
30 ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਿਰਯਮ ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ 31 ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ,
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਖੀ।
32 ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
26 ਛੇਵੇਂ
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ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 34 ਤਦ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
35 ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਜਹੜਾ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। 36 ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਲੀਸਬਤ,
ਿਜਹੜੀ ਬਾਂਝ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। 37 ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਬਚਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 38 ਤਾਂ ਮਿਰਯਮ ਨੇ
ਿਕਹਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੋਵੇ। ਤਦ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
ਮਿਰਯਮ ਇਲੀਸਬਤ ਨੂੰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ
ਿਦਨੀਂ ਮਿਰਯਮ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗਈ। 40 ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਇਲੀਸਬਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। 41 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ,
ਿਕ ਜਦ ਇਲੀਸਬਤ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ
ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਉੱਛਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਇਲੀਸਬਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। 42 ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਧੰਨ ਹੈਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ। 43 ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ
ਿਕਰਪਾ ਿਕਵੇਂ ਹੋਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ? 44 ਵੇਖ,
ਤੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਪੈਂਿਦਆਂ ਹੀ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ
ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਛਲ ਿਪਆ। 45 ਅਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ
ਿਜਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
39 ਉਨੀਂ

ਮਿਰਯਮ ਦੁਆਰਾ ਸਤੂਤੀ ਗੀਤ
ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਦੀ ਹੈ, 47 ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਅਨੰ ਦ ਹੋਈ, 48 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ
ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ”। ਵੇਖੋ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ
ਆਖਣਗੀਆਂ, 49 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ
ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 50 ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ
ਹੈ। 51 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਿਖਆਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ। 52 ਉਸ ਨੇ ਬਲਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਿਗਰਾ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਿਚਆਂ ਕੀਤਾ। 53 ਉਸ ਨੇ ਭੁੱਿਖਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾਇਆ, ਅਤੇ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ।
54 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਹਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, 55 ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਅੰਸ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 56 ਤਦ ਮਿਰਯਮ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ।
46 ਤਦ

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ
ਹੁਣ ਇਲੀਸਬਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 58 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਅਤੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਕੀਤੀ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। 59 ਤਦ ਉਹ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਬਾਲਕ ਦੀ
ਸੁੰਨਤ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। 60 ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ,
ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹੰਨਾ ਰੱਖਾਂਗ।ੇ 61 ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਤੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 62 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਹ
ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 63 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੱਟੀ ਮੰਗਾ ਕੇ
ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ।
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64 ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਬੋਲਣ

ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 65 ਤਦ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਫੈਲ ਗਈ।
66 ਅਤੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ
ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਭਲਾ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸਤੂਤੀ ਗੀਤ
ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ - 68 ਧੰਨ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ
ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, 69 ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਸੰਗ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ,
70 ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ
ਹੀ ਅਖਵਾਇਆ ਸੀ। 71 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵ,ੇ 72 ਨਾਲੇ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, 73 ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਖਾਧੀ, 74 ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ 75 ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ।
76 ਅਤੇ ਤੂੰ, ਹੇ ਬਾਲਕ, ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਨਬੀ ਅਖਵਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਂਗਾ,
77 ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਗਆਨ ਦੇਵੇਂ ਿਜਹੜੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ, 78 ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਮਲੇਗੀ ਜਦ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ,
79 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਨੇ ਰੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਚਾਨਣ
ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। 80 ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ
ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਬਲਵੰਤ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ।
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ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ
ਮੱਤੀ 1:18-25
1 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਕੈਸਰ ਔਗੁਸਤੁਸ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੇ ਜਾਣ। 2 ਇਹ
ਪਿਹਲੀ ਨਾਮ ਿਲਖਾਈ ਸੀ ਜੋ ਸੀਰੀਯਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੁਰੇਿਨਯੁਸ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3 ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਿਲਖਾਉਣ
ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗਏ। 4 ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਵੀ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ, ਗਲੀਲ ਦੇ
ਨਾਸਰਤ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਗਆ, ਜੋ
ਬੈਤਲਹਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਿਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ
ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਲਖਾਵੇ। 6 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ
ਗਏ। 7 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖੁਰਲੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨ ਨਾ ਿਮਿਲਆ।
ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਚਰਵਾਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 9 ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਤੇਜ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਮਿਕਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। 10 ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ 11 ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ।
8 ਉਸ
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12 ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਿਚੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ
ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ ਅਤੇ ਖੁਰਲੀ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ।
13 ਤਦ ਇੱਕ ਦਮ ਸਵਰਗ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ
l 14 ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। 15 ਜਦ ਦੂਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਦ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ,
ਆਉ ਹੁਣ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ,
ਵੇਖੀਏ, ਿਜਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 16 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ
ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ
ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਵੇਿਖਆ। 17 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਸੁਣਾਇਆ।
18 ਅਤੇ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। 19 ਪਰ
ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ। 20 ਅਤੇ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸੁਣ ਅਤੇ
ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ
ਚਲੇ ਗਏ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ
ਅੱਠ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਵੇ ਤਦ ਉਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਜੋ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ।
21 ਜਦ

ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਰਪਣ
ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ
ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਏ। 23 ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। 24 ਅਤੇ ਉਸ
ਗੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਰਥਾਤ
ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ।
22 ਜਦ

ਿਸ਼ਮਉਨ ਦਾ ਗੀਤ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ
ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। 26 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਮਸੀਹ
ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਂ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰੇਂਗਾ। 27 ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਉਸ ਬਾਲਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਿਲਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। 28 ਉਸ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ
ਆਿਖਆ, 29 ਹੇ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆ ਕਰ, 30 ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ
ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ, 31 ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਅੱਗੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 32 ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਦੇਣ
ਲਈ ਜੋਤ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ।
33 ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 34 ਤਦ ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ
ਇਹ ਬਾਲਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਅਤੇ ਉੱਠਣ
ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ। 35 ਸਗੋਂ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ
ਜੋ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ।
25

ਆੱਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਅਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆੱਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਬੀਆ
ਫ਼ਨੂਏਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕੀ ਸੀ।
36 ਅਤੇ
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37 ਅਤੇ

ਉਹ ਚੁਰਾਸੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਵਧਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਛੱਡਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਤ-ਿਦਨ
ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 38 ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਸਨ।
ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
ਜਦ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ
ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਗਲੀਲ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ।
40 ਉਹ ਬਾਲਕ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀ।
39 ਅਤੇ

ਬਾਲਕ ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਉੱਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 42 ਜਦ ਿਯਸੂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਿਤਉਹਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਗਏ। 43 ਿਤਉਹਾਰ
ਮਨਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਉਹ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤਦ ਬਾਲਕ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਗਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 44 ਪਰ
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਕਾਫ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਪਛਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ। 45 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਦ
ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। 46 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੈਿਠਆਂ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਦਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਪੁੱਛਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ। 47 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ
ਸਵਾਲ-ਜ਼ਵਾਬ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। 48 ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਿਫਕਰਮੰਦ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ
ਸੀ। 49 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਹਾਂ? 50 ਪਰ ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ। 51 ਤਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ।
52 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਬੁੱਧ, ਕੱਦ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ
ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ।
41

3

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੱਤੀ 3:1-12; ਮਰਕੁਸ 1:1-8; ਯੂਹੰਨਾ 1:19-28
1 ਫੇਰ ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਕੈਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਸਾਲ ਜਦ
ਪੁੰਿਤਯੁਸ ਿਪਲਾਤੁਸ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਗਲੀਲ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਇਤੂਿਰਯਾ ਅਤੇ ਤਰਖੋਨੀਿਤਸ
ਦੇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਲੁ ਸਾਿਨਯੁਸ ਅਿਬਲੇਨੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। 2 ਹੱਨਾ
ਅਤੇ ਕਾਇਫਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਿਚਆ। 3 ਅਤੇ ਉਹ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ
ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।
4 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, “ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਕਰੋ”। 5 ਹਰੇਕ ਘਾਟੀ ਭਰ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਿਟੱਬਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਟੇਡੇ ਮੇਢੇ ਅਤੇ ਖੁਰਦਲੇ ਰਸਤੇ ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,
6 ਅਤੇ ਸਭ ਲੋ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵੇਖਣਗੇ। 7 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਭੀੜ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਿਖਆ,
“ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਓ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ
ਿਕਸ ਨੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ?” 8 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦੇ ਯੋਗ ਫਲ ਿਲਆਓ
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ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ
ਇਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 9 ਹੁਣ ਕੁਹਾੜਾ
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ
ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਉਹ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
10 ਤਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? 11 ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁੜਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੇ ਦੇਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰੇ। 12 ਤਦ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
13 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰੋ। 14 ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ
ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ “ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ”? ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕਸੇ
ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਓ ਪਰ ਆਪਣੀ
ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰੋ। 15 ਜਦ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਕਤੇ ਇਹੋ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? 16 ਤਦ ਯੂਹੰਨਾ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। 17 ਉਹ ਦੀ
ਤੰਗੁਲੀ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ
ਉਹ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ।
18 ਫੇਰ ਉਹ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। 19 ਪਰ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ
ਹੋ ਕੇ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਮੱਤੀ 3:3-17; ਮਰਕੁਸ 1:9-11
21 ਜਦ ਸਭ ਲੋ ਕ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਹਟੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਵੀ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਕਾਸ਼
ਖੁੱਲ ਿਗਆ 22 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਘੁੱਗੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉੱਤਿਰਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ
ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਮੱਤੀ 1:1-17
23 ਿਯਸੂ ਆਪ ਜਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੀਹਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਏਲੀ ਦਾ ਸੀ। 24 ਉਹ ਮੱਥਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਲੇਵੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਲਕੀ ਦਾ,
ਉਹ ਯੰਨਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ, 25 ਉਹ ਮੱਿਤਥਯਾਹ ਦਾ, ਉਹ
ਆਮੋਸ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੂਮ ਦਾ, ਉਹ ਹਸਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਨੱਗਈ ਦਾ,
26 ਉਹ ਮਾਹਥ ਦਾ, ਉਹ ਮੱਿਤਥਯਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਿਸ਼ਮਈ ਦਾ, ਉਹ
ਯੋਸੇਕ ਦਾ, ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ, 27 ਉਹ ਯੋਹਾਨਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਰੇਸਹ ਦਾ,
ਉਹ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦਾ, ਉਹ ਨੇ ਰੀ ਦਾ, 28 ਉਹ
ਮਲਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਸਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਅਲਮੋਦਾਮ ਦਾ,
ਉਹ ਏਰ ਦਾ, 29 ਉਹ ਯੋਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਅਲੀਆਜ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਯੋਰਾਮ
ਦਾ, ਉਹ ਮੱਥਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਲੇਵੀ ਦਾ, 30 ਉਹ ਿਸ਼ਮਉਨ ਦਾ, ਉਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ, ਉਹ ਯੋਨਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਲਯਾਕੀਮ
ਦਾ, 31 ਉਹ ਮਲਯੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਨਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੱਤਥੇ ਦਾ, ਉਹ
ਨਾਥਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ, 32 ਉਹ ਯੱਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਓਬੇਦ ਦਾ,
ਉਹ ਬੋਅਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਸਲਮੋਨ ਦਾ, ਉਹ ਨਹਸ਼ੋਨ ਦਾ, 33 ਉਹ
ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਅਰਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਹਸਰੋਨ ਦਾ, ਉਹ ਫ਼ਰਸ
ਦਾ, ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ, 34 ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦਾ, ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਦਾ, ਉਹ
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ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਰਹ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੋਰ ਦਾ, 35 ਉਹ ਸਰੂਗ
ਦਾ, ਉਹ ਰਊ ਦਾ, ਉਹ ਪਲਗ ਦਾ, ਉਹ ਏਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਲਹ ਦਾ,
36 ਉਹ ਕੇਨਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਰਪਕਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਨੂਹ
ਦਾ, ਉਹ ਲਾਮਕ ਦਾ, 37 ਉਹ ਮਥੂਸਲਹ ਦਾ, ਉਹ ਹਨਕ ਦਾ, ਉਹ
ਯਰਦ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਲਲੇਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਨਾਨ ਦਾ, 38 ਉਹ ਅਨਸ਼
ਦਾ, ਉਹ ਸੇਥ ਦਾ, ਉਹ ਆਦਮ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

4
ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ
ਮੱਤੀ 4:1-11; ਮਰਕੁਸ 1:12, 13
1 ਤਦ ਿਯਸੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਯਰਦਨ ਨਦੀ
ਤੋਂ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ 2 ਚਾਲੀ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ
ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। 3 ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏ।
4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁ ੱਖ ਿਸਰਫ਼
ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 5 ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾ ਕੇ, 6 ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਹ
ਸਾਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਤਾਪ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ। 7 ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ
ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ। 9 ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਸ਼ਖਰ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਥੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇ”।
10 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ
ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ, 11 ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ
ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। 12 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਨਾ ਲੈ । 13 ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਰਖ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਿਰਹਾ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮੱਤੀ 4:12-17; ਮਰਕੁਸ 1:14, 15
14 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹੋ ਿਗਆ। 15 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਨਾਸਰਤ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਮੱਤੀ 13:53-58; ਮਰਕੁਸ 6:1-6
16 ਫੇਰ ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ। 17 ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਠ
ਤੋਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 18 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁ ਟਕਾਰੇ
ਦਾ
ਅਤੇ ਅੰਿਨਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂ
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ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੁ ਡਾਵਾਂ।
19 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂ।
20 ਉਸ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 21 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਿਲਖਤ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 22 ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਇਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ? 23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ
ਕਹਾਉਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਿਕ ਹੇ ਵੈਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ।
ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਐਥੇ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਰ। 24 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
25 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਜਦੋਂ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਿਪਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਸਨ। 26 ਪਰ ਏਲੀਯਾਹ ਸੈਦਾ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰਪਥ ਦੀ
ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ।
27 ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਕੋੜਹ੍ੀ ਸਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀਰੀਯਾ ਦਾ, ਿਸਰਫ਼ ਨਾਮਾਨ ਹੀ
ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 28 ਸੋ ਿਜਹੜੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। 29 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰ
ਪਰਨੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। 30 ਪਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਰਸਤੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 1:21-28
31 ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਸਬਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 32 ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ
ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। 33 ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, 34 ਹੇ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ! ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਕੀ
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈਂ। 35 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੱੜਕ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ! ਤਦ ਭੂਤ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਵਚਕਾਰ ਪਟਕ ਕੇ ਿਬਨਾਂ ਸੱਟ ਲਾਏ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ।
36 ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 37 ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ
ਦੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਫੈਲ ਗਈ।
ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 8:14-17; ਮਰਕੁਸ 1:29-34
38 ਫੇਰ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ।
ਸ਼ਮਊਨ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਚਿੜਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 39 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਬੁਖ਼ਾਰ ਨੂੰ ਿਝੱੜਿਕਆ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਉਤਰ ਿਗਆ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 40 ਿਫਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਿਬਮਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ। ਉਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 41 ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ
ਆਖਦੇ ਿਨੱਕਲ ਗਈਆਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ! ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ
ਜੋ ਇਹ ਮਸੀਹ ਹੈ।
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ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਮਰਕੁਸ 1:35-39
42 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਭੀੜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ-ਲੱਭਦੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈਆਂ
ਅਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 43 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹੀ
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹਾਂ। 44 ਤਦ ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।

5

ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 4:18-22; ਮਰਕੁਸ 1:16-20
1 ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗਨੇ ਸਰਤ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਛੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ
ਸਨ। 3 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ਮਊਨ ਦੀ ਸੀ
ਚੜਹ੍ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਹਟਾ ਲੈ ਤਦ ਉਹ ਬੇੜੀ
ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। 4 ਜਦ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼
ਦੇ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਡੂਘ
ੰ ੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ
ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ ਪਾਓ। 5 ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ
ਨਾ ਫਿੜਆ ਿਫਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਜਾਲ਼ ਪਾਵਾਂਗਾ। 6 ਜਦ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਜਾਲ਼ ਫੱਟਣ ਲੱਗ।ੇ 7 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਸੋ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇੜੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਿਕ ਉਹ
ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀਆਂ। 8 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ
ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। 9 ਐਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। 10 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ।
ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਫੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ ਮਛਵਾਰਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। 11 ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ
ਕੰਢੇ ਤੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ।
ਕੋੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 8:1-14; ਮਰਕੁਸ 1:40-45
12 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋੜਹ੍ ਦਾ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ
ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 13 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ
ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ
ਜਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋੜਹ੍ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 14 ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ। 15 ਪਰ
ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। 16 ਪਰ
ਉਹ ਆਪ ਜੰਗਲਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 9:1-18; ਮਰਕੁਸ 2:1-12
17 ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪੜਹ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ,
ਿਜਹੜੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਪੰਡ ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ
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ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ। 18 ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਅਧਰੰਗੀ ਸੀ,
ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। 19 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ
ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਲੱਿਭਆ ਤਾਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ ਅਤੇ ਟਾਇਲਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਣੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ। 20 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਮਨੁ ੱਖਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼
ਹੋਏ। 21 ਤਦ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ
ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 22 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? 23 ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ,
ਇਹ ਆਖਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਿਕ ਉੱਠ
ਅਤੇ ਤੁਰ? 24 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ। 25 ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 26 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ
ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ
ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਚਰਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ!।
ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 9:9-13; ਮਰਕੁਸ 2:13-17
27 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ
ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੂੰਗੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। 28 ਤਦ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ
ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। 29 ਿਫਰ ਲੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ
ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ। 30 ਫ਼ਰੀਸੀ
ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੜਬੁੜਾ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਚੂੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ?
31 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਨਰੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। 32 ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ।

ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮੱਤੀ 9:14-17; ਮਰਕੁਸ 2:18-22
33 ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤ
ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਦੇ ਵੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। 34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਾੜਾ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 35 ਪਰ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ
ਜਦ ਲਾੜਾ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਉਨੀਂ ਿਦਨੀਂ
ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ। 36 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਿਵੱਚ
ਆਿਖਆ, ਿਕ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਟਾਕੀ ਪਾੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਟਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। 37 ਅਤੇ
ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪ ਵਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 38 ਪਰ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਨਵੀਆਂ
ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 39 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਅ ਪੀ ਕੇ
ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਰਾਣੀ
ਮੈਅ ਚੰਗੀ ਹੈ।
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ਸਬਤ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਮੱਤੀ 12:1-18; ਮਰਕੁਸ 2:23-28
1 ਇੱਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਿਸੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
2 ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਿਕਉਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? 3 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖੇ ਸਨ? 4 ਉਹ
ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ
ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਜਕਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ? 5 ਫੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 12:9-14; ਮਰਕੁਸ 3:1-6
6 ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ
ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 7 ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ
ਦੀ ਤਾੜ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕ ਭਲਾ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ। 8 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ
ਕੇ ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ। 9 ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ? ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਜਾਂ
ਨਾਸ ਕਰਨੀ?। 10 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖ
ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ”। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 11 ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ
ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ
ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ?।
ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ
ਮੱਤੀ 10:1-4; ਮਰਕੁਸ 3:13-19
12 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 13 ਅਤੇ ਜਦ ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਕਿਹ ਕੇ ਸੱਿਦਆ ਅਰਥਾਤ 14 ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅੰਿਦਯਾਸ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਅਤੇ ਬਰਥੁਲਮਈ 15 ਅਤੇ ਮੱਤੀ
ਅਤੇ ਥੋਮਾ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਹੜਾ
ਜ਼ੇਲੋਤੇਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 16 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ
ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ।
ਿਸਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 4:23-25
17 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤਰ ਕੇ ਪੱਧਰੇ ਥਾਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਿਜਹੜੇ
ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਿਢਓਂ
ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ
ਸਨ। 18 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਸਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ
ਗਏ। 19 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਹਾਏ
ਮੱਤੀ 5:1-12
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20 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਚੇਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ
ਆਿਖਆ,
ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।
21 ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਹੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਏ ਜਾਓਗੇ।
ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਹੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੱਸੋਗੇ।
22 ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁ ੱਖ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਦਾ ਆਖਣਗੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੁਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੱਢ ਸੁੱਟਣਗੇ।
23 ਉਸ ਿਦਨ ਅਨੰਦ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਛਲਣਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ
ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
24 ਪਰ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ।
25 ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਵੋਗੇ।
ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਹੱਸਦੇ ਹੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਰੋਵੋਗੇ।
26 ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਸਭ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਕਰਨ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ।

ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਮੱਤੀ 5:38-48; 7:12
27 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। 28 ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਿਦਉ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਣ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰੋ। 29 ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਵੀ
ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਖੋਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਕੁੜਤਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰ। 30 ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਹ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ
ਨਾ ਮੰਗ। 31 ਅਤੇ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। 32 ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਡਆਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਪੀ ਲੋ ਕ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?
33 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਹੈ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਾਪੀ ਲੋ ਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? 34 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਹੀ
ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਜਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਕੀ ਭਿਲਆਈ ਹੈ? ਪਾਪੀ ਲੋ ਕ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਣ। 35 ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ
ਕਰੋ। ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਧਾਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਬਹੁਤ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ
ਉਹ ਨਾਸ਼ੁਕਿਰਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ। 36 ਿਦਆਲੂ
ਬਣੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਿਦਆਲੂ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ
ਮੱਤੀ 7:1-4
37 ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਨਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ
ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ।
38 ਿਦਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਮਾਪ ਦੱਬ-ਦੱਬ ਕੇ
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ਿਹਲਾ-ਿਹਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੁਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਮਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਮਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਮੁੜ ਿਮਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 39 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਡੱਗਣਗੇ? 40 ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਿਸੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ
ਹੋਵੇਗਾ। 41 ਤੂੰ ਉਸ ਕੱਖ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਤੀਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ? 42 ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਿਕ ਿਲਆ! ਉਸ ਕੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਕੱਢ ਿਦਆਂ? ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ
ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਹੇ ਕਪਟੀ, ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੱਖ ਨੂੰ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ ਕੱਢ ਸਕੇਂਗਾ।
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਫਲ
ਮੱਤੀ 7:16-20; 12:33-35
43 ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮਾੜਾ ਫਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਫੇਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇਵੇ। 44 ਹਰੇਕ
ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਿਣਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋ ਕ
ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝਾੜੀਆਂ ਤੋਂ
ਦਾਖ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। 45 ਭਲਾ ਮਨੁ ੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਬੁਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਮਨ ਿਵੱਚ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ
ਮੱਤੀ 7:24-27
46 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ “ਪਰ੍ਭੂ, ਪਰ੍ਭੂ” ਕਰਕੇ ਿਕਉਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ
ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 47 ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਵਰਗਾ ਹੈ। 48 ਉਹ ਉਸ ਮਨੁ ੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਡੂਘ
ੰ ੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ
ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਦ ਹੜਹ੍ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਿਹਰ ਨੇ ਉਸ ਘਰ
ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਿਰਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਨਾ ਸਕੀ ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 49 ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁ ੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ
ਨੀਂਹ ਿਬਨਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਲਿਹਰ
ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ
ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ।

7

ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਮੱਤੀ 8:5-13
1 ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ
ਤਾਂ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। 2 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਨੌ ਕਰ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰਾ ਸੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
3 ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਨੌ ਕਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। 4 ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੜੀ ਿਨਮਰਤਾ
ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ
ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਂ। 5 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ
ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। 6 ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ। 7 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
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ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਿਝਆ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇੱਕ
ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿਹ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਮੈਂ
ਆਪ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਿਸਪਾਹੀ ਹਨ। ਿਜਸ ਿਸਪਾਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, “ਜਾ” ਤਾਂ ਉਹ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ “ਆ” ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾਂ ਹਾਂ “ਇਹ ਕਰ”, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 9 ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਭੀੜ ਦੀ
ਵੱਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ! 10 ਜੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨਾਂ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੌ ਕਰ
ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ।
ਿਵਧਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਜਵਾਉਣਾ

11 ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਯਸੂ ਨਾਈਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ

ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ
ਸੀ। 12 ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪੁੱਿਜਆ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ
ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਧਵਾ ਸੀ, ਨਗਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 13 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਰੋ। 14 ਅਤੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ
ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਕ ਗਏ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਠ! 15 ਤਦ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ।
16 ਤਦ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰ ਕੇ
ਬੋਲੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। 17 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ।
ਿਯਸੂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮੱਤੀ 11:2-19
18 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਿਦੱਤੀ। 19 ਤਦ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀਏ। 20 ਉਹ ਦੋਨ
ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀਏ? 21 ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਿਨਆਂ ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕੀਤਾ। 22 ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ, ਲੰ ਗੜੇ ਤੁਰਦੇ, ਕੋੜਹ੍ੀ ਸ਼ੁੱਧ
ਹੁੰਦ,ੇ ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਿਜਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ
ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 23 ਅਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਕਾਰਨ ਠਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। 24 ਜਦ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਵਾਪਸ
ਚੱਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਭਲਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਹਵਾ ਨਾਲ ਿਹੱਲਦਾ ਹੈ? 25 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ
ਇੱਕ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹੀਨ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਵੇਖ,ੋ ਉਹ
ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨਦੇ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 26 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ?
ਕੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ
ਵੱਡਾ। 27 ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ,
ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।
28 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ
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ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
29 ਜਦ ਮਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਿਨਆ। 30 ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਿਦੱਤਾ। 31 ਮੈਂ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ?
32 ਉਹ ਉਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਈ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੱਚੇ।
ਅਸੀਂ ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਏ।
33 ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ
ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਅ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ। 34 ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਂਦਾ
ਪੀਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ
ਪੇਟੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਨੁ ੱਖ, ਚੂੰਗੀ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ
ਦਾ ਿਮੱਤਰ! 35 ਸੋ ਿਗਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ
ਠਿਹਿਰਆ!
ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ
ਫੇਰ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਭੋਜਨ ਕਰ। ਤਦ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਬੈਠ ਿਗਆ।
37 ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਅਤਰਦਾਨੀ ਿਵੱਚ ਅਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। 38 ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਉਸ
ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਅਤਰ ਮਿਲਆ। 39 ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ
ਫ਼ਰੀਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਿਕ
ਇਹ ਔਰਤ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਅਤੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਪਾਪਣ ਹੈ। 40 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਸ਼ਮਊਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ
ਦੱਸੋ। 41 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਨ,
ਇੱਕ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਹਾਂ ਦਾ।” 42 ਜਦ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ
ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨਾਲ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪਆਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? 43 ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 44 ਿਫਰ ਉਸ
ਨੇ ਔਰਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ
ਪਾਣੀ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ ਹਨ। 45 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਿਮਆ ਪਰ
ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਰੁਕੀ। 46 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਰ ਮਿਲਆ ਹੈ। 47 ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਪਾਪ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਸਨ ਸੋ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਥੋੜਹ੍ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੋ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 48 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। 49 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ
ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? 50 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ
ਚਲੀ ਜਾ।
36
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ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਂਵਾਂ
ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂ
ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। 2 ਅਤੇ
ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਿਜਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਮਿਰਯਮ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਗਦਲੀਨੀ ਆਖਦੇ
ਸਨ। ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਭੂਤਾਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਸਨ। 3 ਅਤੇ ਯੋਆਨਾ ਜੋ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਖੂਜ਼ਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੁਸੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ
ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
1 ਕੁਝ

ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਮੱਤੀ 13:1-9; ਮਰਕੁਸ 4:1-9
4 ਜਦ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਆਿਖਆ 5 ਿਕ ਇੱਕ
ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋਏ
ਕੁਝ ਬੀਜ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਿਡੱਗੇ ਅਤੇ ਿਮੱਧੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਗ ਿਲਆ। 6 ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਥਰੀਲੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਜੋ ਉੱਗਿਦਆਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਿਮਿਲਆ। 7 ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ
ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਿਲਆ। 8 ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਗ ਕੇ ਸੌ ਗੁਣਾ ਫਲ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ
ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ!
ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਮੱਤੀ 13:10-17; ਮਰਕੁਸ 4:10-12
9 ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਇਸ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ
ਕੀ ਹੈ? 10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ
ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ
ਦੱਿਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ
ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੇਖਣ
ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਮਝਣ।
ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ
ਮੱਤੀ 13:18-23; ਮਰਕੁਸ 4:13-20
11 ਇਸ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। 12 ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨਾਂ
ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ, ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ
ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ। 13 ਅਤੇ ਜੋ ਪਥਰੀਲੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗੇ ਸੋ ਉਹ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੜਹ੍ ਨਾ ਫੜਹ੍ਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਮਾਂ ਹੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵਾ ਪੈਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ
ਹੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 14 ਜੋ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ
ਸਨ, ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਬਚਨ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ, ਧਨ ਦਾ ਲੋ ਭ ਅਤੇ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਿਵੱਚ ਪੈ ਕੇ
ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਅਨੁ ਸਾਰ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 15 ਪਰ
ਜੋ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਨੂੰ
ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਖਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੀਰਜ
ਨਾਲ ਫਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਦੀਵੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਮਰਕੁਸ 4:21-25
16 ਕੋਈ ਮਨੁ ੱਖ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟੋਰੇ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਹੇਠ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਚਾਨਣ ਵੇਖਣ। 17 ਕੁਝ ਛੁ ੱਿਪਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਗਟ? ਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਾਿਣਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
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ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। 18 ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਜੋ ਿਕਸ ਤਰਾਂ
ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ
ਮੱਤੀ 12:46-50; ਮਰਕੁਸ 3:31-35
19 ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 20 ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕ ਤੇਰੀ
ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ੇ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 21 ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਇਹ ਹਨ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 8:23-27; ਮਰਕੁਸ 4:35-41
22 ਿਫਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਓ, ਅਸੀਂ ਝੀਲ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ
ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਖੋਲ ਿਦੱਤੀ। 23 ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਸੌਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ
ਿਵੱਚ ਸਨ। 24 ਤਦ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ! ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। 25 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਹਾਡਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ?।
ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 8:28-34; ਮਰਕੁਸ 5:1-20
26 ਉਹ ਿਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਉਸ ਪਾਰ ਹੈ। 27 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉੱਤਿਰਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 28 ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਦਆਂ
ਹੀ ਚੀਕ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਮਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਕੀ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਿਦਓ!
29 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ
ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਪਿਹਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ
ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਭਜਾਈ ਿਫਰਦਾ
ਸੀ। 30 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ
ਬੋਿਲਆ, ਲਸ਼ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਸਨ। 31 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਹ
ਕੁੰਡ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰ! 32 ਨੇ ੜੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਜੜ ਚੁਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ
ਸਾਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸੂਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੀਏ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ। 33 ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਜੜ ਪਹਾੜ
ਦੀ ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਤੇਜ ਭੱਜ ਕੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ। 34 ਤਦ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਅਤੇ
ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ। 35 ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ
ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਸਨ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ

ਲੂ ਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 8:36

644

ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। 36 ਵੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ
ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 37 ਤਦ ਿਗਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ
ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍
ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 38 ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਭੂਤਾਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ 39 ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਕੰਨੇ
ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ
ਲੱਗਾ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।
ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਿਬਮਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 9:18-26; ਮਰਕੁਸ 5:21-43
40 ਜਦ ਿਯਸੂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ। 41 ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੈਰੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਿਜਹੜਾ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। 42 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 43 ਤਦ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਨੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਿਹਣ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੀਮ
ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ। 44 ਉਸ ਨੇ ਿਪੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਹਣਾ ਬੰਦ
ਹੋ ਿਗਆ। 45 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਛੂ ਿਹਆ ਹੈ?
ਜਦ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਆਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਭੀੜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦੀ ਹੈ। 46 ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੂ ਿਹਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਿਨੱਕਲੀ ਹੈ। 47 ਜਦ ਉਸ
ਔਰਤ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਮੈਂ ਲੁ ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੰਬਦੀ-ਕੰਬਦੀ ਿਯਸੂ
ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਿਕਸ
ਤਰਾਂ ਇਕਦਮ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। 48 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਬੇਟੀ,
ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ।
49 ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ
ਦੇ। 50 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈਰੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। 51 ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ
ਪਤਰਸ, ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 52 ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ
ਉਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਿਪੱਟਦੇ ਸਨ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਨਾ
ਰੋਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। 53 ਤਾਂ ਉਹ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
54 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਕਹਾ,
ਬੇਟੀ, ਉੱਠ! 55 ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਟ
ਉੱਠ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ। 56 ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਣ।

9
ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ
ਮੱਤੀ 10:5-15; ਮਰਕੁਸ 6:7-13
1 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ
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ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ। 2 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। 3 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਲਓ, ਨਾ ਲਾਠੀ, ਨਾ
ਝੋਲਾ, ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਰੁਿਪਆ ਅਤੇ ਨਾ ਦੋ ਕੁੜਤੇ ਰੱਖ।ੋ 4 ਿਜਸ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਰ।ੋ 5 ਅਤੇ
ਿਜਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ
ਛੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਵੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਝਾੜ ਿਦਓ। 6 ਤਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਿਪੰਡ-ਿਪੰਡ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ
ਿਫਰੇ।
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਉਲਝਣ
ਮੱਤੀ 14:1-12; ਮਰਕੁਸ 6:14-29
7 ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ
ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਯੂਹੰਨਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ। 8 ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਿਹਿਲਆਂ
ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ। 9 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਿਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਢਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ? ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ।
ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 14:13-21; ਮਰਕੁਸ 6:30-44; ਯੂਹੰਨਾ 6:1-14
10 ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਸੈਦਾ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ ਲੈ ਿਗਆ।
11 ਪਰ ਲੋ ਕ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਜੋ ਿਬਮਾਰ
ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ। 12 ਜਦ ਿਦਨ ਢੱਲ਼ਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ
ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰ ਜੋ ਉਹ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਦਆਂ ਿਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਬਸੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ
ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਥੇ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਿਵੱਚ
ਹਾਂ। 13 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ
ਲਈ ਿਦਓ। ਉਹ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨਾਂ ਸਭ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮੁੱਲ ਿਲਆਈਏ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪੰਜ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ
ਮਰਦ ਸਨ। 14 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਹਾਂ-ਪੰਜਾਹਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਕਰ ਕੇ ਿਬਠਾ ਿਦਓ। 15 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਉਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। 16 ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ
ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਤਾਂਹ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਿਗਆ ਜੋ
ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। 17 ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਿਦਆਂ ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ
ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਤਰਸ ਿਯਸੂ ਨੂੰ “ਮਸੀਹ” ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 16:13-20; ਮਰਕੁਸ 8:27-30
18 ਫੇਰ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਯਸੂ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ
ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਿਕ ਲੋ ਕ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? 19 ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ,
ਕਈ ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿਹਿਲਆਂ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੋਇਆ
ਨਬੀ। 20 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਸੀਹ!
21 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਓ!
ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 16:21-23; ਮਰਕੁਸ 8:31-33
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22 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁ ੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਿਦਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਏ
ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀ ਉੱਠੇ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣਾ
ਮੱਤੀ 16:24-28; ਮਰਕੁਸ 8:34-9:1
23 ਉਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੇ। 24 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇਗਾ
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਚਾਵੇਗਾ। 25 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਮਾਵੇ
ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇ? 26 ਜੋ
ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਿਰਆਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁ ੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾl
27 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਹੜੇ ਐਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ
ਵੇਖਣ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਣਗੇ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਹੋਣਾ
ਮੱਤੀ 17:1-8; ਮਰਕੁਸ 9:2-8
28 ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਕੁ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਜੋ ਉਹ ਪਤਰਸ, ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ
ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੜਹ੍ਆ। 29 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਬਦਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ
ਿਚੱਟੀ ਅਤੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀ। 30 ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਮੂਸਾ
ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 31 ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 32 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਥੀ ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ
ਤੇਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਣਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ,
ਵੇਿਖਆ। 33 ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ
ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਥੇ ਰਿਹਣਾ
ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਡੇਰੇ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ
ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਯਾਹ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕੀ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। 34 ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਬੱਦਲ
ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ
ਡਰ ਗਏ। 35 ਉਸ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ
ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਸੁਣ।ੋ 36 ਅਤੇ ਇਹ ਅਵਾਜ਼
ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਿਯਸੂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ
ਦੱਿਸਆ।
ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 17:14-18; ਮਰਕੁਸ 9:14-27
37 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਪਹਾੜੋਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ
ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਿਮਲੀ। 38 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਹੈ।
39 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਕਦਮ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਘੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਝੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਨਾਲ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। 40 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ
ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ। 41 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਹੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਂਗਾ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
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ਿਲਆ। 42 ਉਹ ਅਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਭੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਕ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮਰੋਿੜਆ ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ
ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ।
ਿਯਸੂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ

ਮੱਤੀ 17:22, 23; ਮਰਕੁਸ 9:30-32
ਅਤੇ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, 44 ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ
ਫੜਹ੍ਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 45 ਪਰ ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਿਝਆ
ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਰਹੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।
43

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ?
ਮੱਤੀ 18:1-5; ਮਰਕੁਸ 9:33-37
46 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਿਹਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ
ਹੈ? 47 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ
ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। 48 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਿਜਹੜਾ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ
ਮਰਕੁਸ 9:39-40
49 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। 50 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗ ਉੱਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦਨ
ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ
ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। 52 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੁਰ ਦੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ। 53 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੀ। 54 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬਰਸੇ ਅਤੇ
ਇਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ? 55 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ।
56 ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਪੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ।
51 ਇਹ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਮੱਤੀ 8:19-22
57 ਜਦ ਉਹ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ।
58 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਲੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਸਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ
ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। 59 ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਮਗਰ
ਚੱਿਲਆ ਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦਓ ਜੋ
ਪਿਹਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬਾਂ। 60 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬਣ ਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ। 61 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ

ਲੂ ਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 9:62

646

ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਪਰ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦਓ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਦਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਆਵਾਂ। 62 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਿਪਛਾਹਾਂ ਨੂੰ
ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।

10
ਸੱਤਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ
1 ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸੱਤਰ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਠਿਹਰਾਏ
ਅਤੇ ਹਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਆਪ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਦੋ-ਦੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਭੇਿਜਆ। 2 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ
ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ
ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜੇ। 3 ਜਾਓ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇ ਿਲਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਬਿਘਆੜਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। 4 ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਬਟੂਆ, ਨਾ
ਝੋਲਾ, ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਓ, ਨਾ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਰਨਾਮ
ਕਰੋ। 5 ਤੁਸੀਂ ਿਜਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਮੰਗੋ। 6 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵੇਗੀ।
7 ਅਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਉਹ ਦੇਣ,
ਖਾਓ ਪੀਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਨਾ ਿਫਰੋ। 8 ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤਦ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣ
ਲਈ ਰੱਖਣ, ਸੋ ਖਾਓ। 9 ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ
ਿਗਆ ਹੈ। 10 ਪਰ ਿਜਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ
11 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ
ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ
ਲਵੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲੋਂ ਸਦੂਮ ਦਾ ਹਾਲ
ਸਿਹਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਏ
ਮੱਤੀ 11:20-24
13 ਹਾਏ ਖੁਰਾਜ਼ੀਨ! ਹਾਏ ਬੈਤਸੈਦਾ! ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ
ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਪੜ ਪਿਹਨ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਿਵੱਚ
ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ। 14 ਪਰ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਸਿਹਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਅਤੇ
ਹੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ, ਕੀ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਤੂੰ
ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਏਂਗਾ! 16 ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਰ ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
ਉਹ ਸੱਤਰ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ
ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹਨ! 18 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਿਬਜਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਡੱਗਾ
ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ। 19 ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਿਬਛੂ ਆਂ ਨੂੰ
ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁ ਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ।
20 ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ
ਿਵੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਹੋਵੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
17

ਿਯਸੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 11:25-27; 13:16, 17

ਲੂ ਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 10:41
21 ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ
ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਿਪਤਾ, ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਗਆਨੀਆਂ
ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁ ਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ
ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਿਪਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ।
22 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। 23 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਵੱਲ
ਮੁੜ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਧੰਨ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਜੋ
ਇਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਇਹ
ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵੇਖਣ ਪਰ ਨਾ ਵੇਖ
ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸੁਣਨ ਪਰ ਨਾ ਸੁਿਣਆ।

ਿਦਆਲੂ ਸਾਮਰੀ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਖਲੋ ਕੇ
ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਹੋਵਾਂ? 26 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹੈਂ?
27 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰ। 28 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹੋ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵੇਂਗਾ।
29 ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਫੇਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ? 30 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ
ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਅਧਮੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। 31 ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰ ਿਘਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰ ਘ ਿਗਆ। 32 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਲੇ ਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰ ਘ ਿਗਆ।
33 ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ।
34 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੈਅ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਿਨਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਠਾ ਕੇ ਸਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। 35 ਫੇਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦੀਨਾਰ
ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਜੋ ਇਸ
ਦੀ ਮਹਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗੂ ਸੋ
ਮੈਂ ਜਦ ਮੁੜ ਆਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਭਰ ਿਦਆਂਗਾ। 36 ਸੋ ਉਸ ਆਦਮੀ
ਦਾ ਜੋ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ
ਤੈਨੂੰ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? 37 ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰ।
25 ਤਾਂ

ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ
ਫੇਰ ਜਦ ਉਹ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਉਤਾਿਰਆ। 39 ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਨਾਮਕ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਿਜਹੜੀ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। 40 ਪਰ
ਮਾਰਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੇਵਾ
ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਹੋ। 41 ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮਾਰਥਾ! ਮਾਰਥਾ!
ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈਂ।
38
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ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ
ਿਹੱਸਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਿਹਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ।

11
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 6:9-13
1 ਿਫਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕਸੇ ਥਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਿਸਖਾ ਿਜਸ
ਤਰਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਈ ਹੈ। 2 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ,
ਹੇ ਿਪਤਾ,
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ,
ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ,
3 ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਿਦਓ।
4 ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ,
ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆ।
ਿਯਸੂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 7:7-11
5 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ
ਦਾ ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਕਹੇ, ਿਮਤੱਰ ਮੈਨੂੰ ਿਤੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦੇ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ
ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਅਤੇ
ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ
ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ,
ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 8 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਿਜੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। 9 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੱਭੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
10 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਖੋਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਪ ਦੇਵੇਗਾ? 12 ਜੇਕਰ ਅੰਡਾ ਮੰਗੇ
ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਬੱਛੂ ਦੇਵੇਗਾ? 13 ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਿਣਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਕਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ!।
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਬਆਲਜ਼ਬੂਲ
ਮੱਤੀ 12:22-30; ਮਰਕੁਸ 3:20-27
14 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਗੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਭੂਤ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। 15 ਪਰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
16 ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਿਗਆ। 17 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿਜਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ
ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਕਾਇਮ
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ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ। 19 ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਿਕਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
ਕੱਢਦੇ ਹਨ? ਬਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
20 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। 21 ਜਦ ਕੋਈ
ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆਦਮੀ ਹਿਥਆਰ ਬੰਨੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਬਿਚਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 22 ਪਰ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਥਆਰ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਖੋਹ ਲੈਂ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁ ੱਟ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। 23 ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ
ਿਖਲਾਰਦਾ ਹੈ।
ਅਧੂਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ
ਮੱਤੀ 12:43-45
24 ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਮਨੁ ੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਿਕਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਲੱਭਦਾ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਿਫਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਿਜੱਥੋਂ ਮੈਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 25 ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ
ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 26 ਤਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਆਤਮੇ ਨਾਲ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ
ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਪਿਹਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਧੰਨ ਕੌਣ ਹੈ?

27 ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ

ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਿਕ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਿਜਸ
ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਛਾਤੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਘਾਇਆ
ਹੈ! 28 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋ ਕ
ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਚੰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੱਤੀ 12:38-42
29 ਜਦ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ
ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਕੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਇਹ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਯੂਨਾਹ
ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਠਿਹਿਰਆ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੁ ੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਠਿਹਰੇਗਾ। 31 ਦੱਖਣ
ਦੀ ਰਾਣੀ ਿਨਆਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗੀ
ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ
ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। 32 ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਨਆਂ ਵਾਲੇ
ਿਦਨ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ
ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ
ਮੱਤੀ 5:15; 6:22, 23
33 ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦਾ ਸਗੋਂ ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਚਾਨਣ ਿਮਲੇ । 34 ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਿਨਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਹੈ
ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨੇ ਰਾ ਹੈ।
35 ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹ ਿਕ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। 36 ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
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ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਹਨੇ ਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਦੀਵਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਏ
ਮੱਤੀ 23:1-36; ਮਰਕੁਸ 12:38-40
37 ਜਦ ਿਯਸੂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਉਸ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੋ। ਤਦ ਿਯਸੂ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਬੈਠਾ। 38 ਉਸ ਫ਼ਰੀਸੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ
ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤ।ੇ 39 ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰੀਸੀ ਲੋ ਕ ਥਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪਆਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋ ਭ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 40 ਹੇ ਮੂਰਖੋ,
ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਭਲਾ ਉਸ
ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? 41 ਅੰਦਰਲੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। 42 ਪਰ ਹੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਪੂਦੀਨੇ ਅਤੇ ਹਰਮਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਗ ਪਾਤ ਦਾ ਦਸਵਾਂ
ਿਹੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ
ਿਨਆਂ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ। 43 ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਲਾਮ ਲੈ ਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ। 44 ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਹਾਏ! ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜੋ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕੀ ਉਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ।
45 ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ
ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। 46 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹੇ
ਭਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ
ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ
ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। 47 ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ। 48 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। 49 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ
ਨੇ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ
ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ
ਅਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। 50 ਸਭਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜੋ
ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 51 ਹਾਬਲ
ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਖੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਹੈਕਲ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ,
ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੋਂ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੋਂ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 52 ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੜੇ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਵੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ
ਿਦੱਤਾ। 53 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ
ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ।
54 ਅਤੇ ਤਾੜ ਿਵੱਚ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੜਨ।
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ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਮੱਤੀ 10:26
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1 ਜਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਪਟ ਹੈ ਹੁਿਸ਼ਆਰ
ਰਹੋ। 2 ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁ ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਪਰਗਟ ਨਾ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। 3 ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ
ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ ਸੋ ਕੋਿਠਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਕਸ ਤੋਂ ਡਰੀਏ?
ਮੱਤੀ 10:28-31
4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਹੋ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ
ਡਰੋ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 5 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜੋ ਮਾਰਨ
ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ। 6 ਭਲਾ, ਦੋ ਪੈਿਸਆਂ
ਨੂੰ ਪੰਜ ਿਚੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਵਕਦੀਆਂ? ਪਰ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 7 ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਵੀ
ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਿਚੜੀਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ।
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 10:32, 33; 12:32; 10:19, 20
8 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ
ਪਰ੍ਭੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨੇਗਾ। 9 ਪਰ ਜੋ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁ ੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ
ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ਼
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ,
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ
ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਈਏ ਜਾ ਕੀ ਆਖੀਏ? 12 ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਖਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੀ ਆਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਧਨੀ ਮੂਰਖ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ
ਆਖੋ ਜੋ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਵੇ। 14 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮਨੁ ੱਖਾ, ਿਕਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਨਆਈਂ ਜਾਂ
ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ? 15 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਭ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਦਾ
ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 16 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਿਕ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਖੇਤ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਫਸਲ ਹੋਈ। 17 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਸੋਚ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ
ਿਜੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਮਹ੍ਾ ਰੱਖਾਂ? 18 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਿਠਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਧਨ ਜਮਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। 19 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ,
ਹੇ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਜਮਾਂ ਿਪਆ ਹੈ।
ਸੁੱਖ ਮਨਾ, ਖਾ ਪੀ ਅਤੇ ਮੌਜ ਕਰ। 20 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੂਰਖ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਿਨੱਕਲ
ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ
ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 21 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਮਨੁ ੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜੋ
13 ਭੀੜ
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ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਨਵਾਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ
ਮੱਤੀ 6:25-34
22 ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗ,ੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਕੀ ਪਿਹਨਾਂਗ।ੇ 23 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ
ਬਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 24 ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ
ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਖਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਕੇ ਉੱਤਮ ਹੋ! 25 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁ ੱਖ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
26 ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਿਕਉਂ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? 27 ਸੋਸਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ
ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੱਤਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਿਵੱਚ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਸਤਰ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 28 ਜਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਭੱਠੀ
ਿਵੱਚ ਝੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਪਿਹਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇ ਥੋੜਹ੍ੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਿਲਓ, ਉਹ ਿਕੰਨਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਨਾਵੇਗਾ!
29 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗ,ੇ ਕੀ
ਪੀਵਾਂਗ?ੇ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। 30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਇਨਾਂ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। 31 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਵਰਗੀ ਧਨ
ਮੱਤੀ 6:19-21
32 ਹੇ ਛੋਟੇ ਝੁਡ
ੰ , ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ
ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। 33 ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ
ਕੇ ਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬਟੂਏ ਬਣਾਓ ਜੋ
ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਧਨ ਜਮਾਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਘੱਟਦਾ
ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਨਾ ਚੋਰ ਨੇ ੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੀੜਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 34 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 35 ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਰਿਹਣ।
ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੋ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਕਦ ਮੁੜ
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਝੱਟ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਣ। 37 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਾਗਿਦਆਂ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ
ਿਬਠਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। 38 ਜੇਕਰ
ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾ ਤੀਸਰੇ ਪਿਹਰ ਨੂੰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹੋ
ਿਜਹਾ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ। 39 ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਜੇ
ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਚੋਰ ਿਕਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦੰਦਾ।
40 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਤਆਰ ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਖਆਲ
ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
36
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ਮੱਤੀ 24:45-51
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41 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ? 42 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ ਕੌਣ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਂ-ਚਾਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਵੇ ਜੋ
ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਣ ਦੇਵੇ? 43 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਨੌ ਕਰ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਦ ਆਵੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਖ।ੇ
44 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। 45 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨੌ ਕਰ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ
ਮਤਵਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ।ੇ 46 ਤਾਂ ਉਸ ਨੌ ਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਿਜਸ ਿਦਨ
ਉਹ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ
ਉਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। 47 ਉਹ ਨੌ ਕਰ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਿਤਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਵੇਗਾ।
48 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਂਿਪਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੰਗਣਗੇ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਿਚੰਨ
ਮੱਤੀ 10:34-36
49 ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਿਕ
ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ! 50 ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਹਾਂਗਾ! 51 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੁਦਾਈ
ਪਾਉਣ। 52 ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਿਵੱਚ
ਜੁਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਤੰਨ ਦੋ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ।
53 ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ
ਪੁੱਤਰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਧੀ ਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ,
ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨੂੰ ਹ ਸੱਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਚੰਨ
ਮੱਤੀ 16:2, 3
54 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਿਕਹਾ, ਜਦ ਪੱਛਮ ਪਾਸੇ ਬੱਦਲ
ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। 55 ਅਤੇ ਜਦ ਦੱਖਣ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਦੀ
ਹੈ ਤਦ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 56 ਹੇ
ਕਪਟੀਓ! ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਚੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਚ ਕਰਨੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਚ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਮੱਤੀ 5:25, 26
57 ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਿਵਚਾਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ? 58 ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਤੈਨੂੰ ਿਸਪਾਹੀ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾਵੇ। 59 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਭਰ ਦੇਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾ ਛੁ ੱਟੇਂਗਾ।

13
ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾਸ ਹੋਵੋ
1 ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋ ਕ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ
ਗਲੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗ,ੇ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਸੀ। 2 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
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ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਗਲੀਲੀ ਸਭਨਾਂ ਗਲੀਲੀਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਸਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ?
3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਜਾ ਉਹ ਅਠਾਰਾਂ
ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਸਲੋ ਆਮ ਦਾ ਬੁਰਜ ਿਡੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ
ਸਨ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਭ
ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਸਨ? 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਲ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਲ ਲੈ ਣ ਆਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।
7 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬਾਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਹੰਜ਼ੀਰ
ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫ਼ਲ ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ
ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ। ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਘੇਰੀਂ ਰੱਖੇਗਾ? 8 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਸੁਆਮੀ
ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ
ਖਾਲ ਪੁਟਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਾਵਾਂਗਾ। 9 ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ
ਫਲ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਢਾ ਦੇਣਾ।
6

ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੁੱਬੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼
ਿਦੰਦਾ ਸੀ। 11 ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ
ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਬੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਿਸੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। 12 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਔਰਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਛੁ ੱਟ ਗਈ ਹੈਂ। 13 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਸੇ
ਸਮੇਂ ਉਹ ਿਸੱਧੀ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ
ਲੱਗੀ। 14 ਪਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਚੰਿਗਆਈ ਿਦੱਤੀ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਛੇ ਿਦਨ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਿਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ। 15 ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਿਕ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਕਪਟੀਓ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰ ਕੋਈ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਬਲ਼ਦ ਜਾਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ
ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? 16 ਫੇਰ ਭਲਾ,
ਇਹ ਔਰਤ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਨੇ ਵੇਖੋ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁ ਡਾਉਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ? 17 ਜਦ ਉਹ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋ ਗਏ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ
ਸਨ ਅਨੰ ਦ ਹੋਈ।
10

ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਮੱਤੀ 13:31; ਮਰਕੁਸ 4:30-32
18 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਿਕਸ
ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਕਰਾਂ? 19 ਉਹ
ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁ ੱਖ ਨੇ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਿਗਆ ਅਤੇ ਰੁੱਖ
ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਆਲਣੇ ਪਾਏ।
ਖ਼ਮੀਰ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਮੱਤੀ 13:33
20 ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? 21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਹੈ
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ਿਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਿਤੰਨ ਿਕੱਲੋ ਆਟੇ ਿਵੱਚ ਗੁਿਨਆਂ
ਸੋ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਖ਼ਮੀਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।
ਭੀੜਾ ਫਾਟਕ
ਮੱਤੀ 7:13, 14; 21-23
22 ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰੋਂ ਨਗਰ ਅਤੇ ਿਪੰਡੋਂ ਿਪੰਡ
ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 23 ਤਦ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਹੀ ਹਨ? 24 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ
ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਬਹੁਤੇ ਵੜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਚਾਹੁਣਗੇ ਪਰ ਵੜ ਨਾ ਸਕਣਗੇ। 25 ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉੱਠ
ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜਹ੍ੇ ਇਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਹ੍ਕਾਉਣ ਲੱਗੋਗੇ ਿਕ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲੋ !
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। 26 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗੋਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। 27 ਫੇਰ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਹੇ ਸਭ ਕੁਧਰਮੀਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ
ਹੋ ਜਾਓ! 28 ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ
ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ! 29 ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ
ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੋਜ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। 30 ਉਸ
ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਹਨ ਪਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਹਲੇ
ਹਨ ਿਪਛਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ

31 ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ

ਉਸ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਐਥੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇਰੋਦੇਸ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
32 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੂੰ ਬੜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ
ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 33 ਪਰ ਮੈਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਿਫਰਦਾ ਰਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ
ਮੱਤੀ 23:37-39
34 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ! ਤੂੰ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਥਰਾਉ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਿਹਆ। 35 ਵੇਖ,ੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਜਾੜ ਛੱਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ
ਕਹੋਗੇ ਿਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ!।

14
ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਿਯਸੂ

1 ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। 2 ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਜਲੋਧਰੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ। 3 ਿਯਸੂ ਨੇ

ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਭਲਾ, ਸਬਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ? 4 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ
ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੋਰ
ਿਦੱਤਾ। 5 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ
ਦਾ ਗਧਾ ਜਾਂ ਬੈਲ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਸਬਤ ਦੇ
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ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ। 6 ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ
ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ
ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਮਿਹਮਾਨ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ 8 ਿਕ
ਜਦ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ
ਬੈਠ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਕਸੇ ਆਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। 9 ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖੇ ਿਕ ਇਹ ਜਗਹ੍ਾ ਛੱਡ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। 10 ਪਰ ਜਦ
ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਛੇ ਬੈਠ, ਫੇਰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦ ਆਵੇ ਤਦ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ, “ਿਮੱਤਰਾ, ਅੱਗੇ ਆ
ਜਾ” ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬੈਠੇ
ਹਨ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਿਜਸ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਾਂ ਤੂੰ ਿਦਨ
ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਆਪਿਣਆਂ ਿਮੱਤਰਾਂ, ਆਪਿਣਆਂ
ਭਾਈਆਂ, ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਕਾਂ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਬੁਲਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 13 ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਦਾਵਤ ਕਰੇਂ ਤਾਂ
ਕੰਗਾਲਾਂ, ਟੁੰਿਡਆਂ, ਲੰ ਗਿੜਆਂ, ਅੰਿਨਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। 14 ਅਤੇ ਤੂੰ
ਧੰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਕੋਲ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ
ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
7 ਜਦ

ਵੱਡੇ ਭੋਜ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਮੱਤੀ 22:1-10
15 ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। 16 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕਸੇ
ਮਨੁ ੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ। 17 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਉਹ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਿਕ ਆਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ
ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਹੈ 18 ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਭੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਾਨੇ
ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਿਹਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮੁੱਲ
ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ। 19 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜੋੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ। 20 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੇਰਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
21 ਤਦ ਉਸ ਨੌ ਕਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜਲਦੀ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ, ਟੁੰਿਡਆਂ, ਅੰਿਨਆਂ ਅਤੇ ਲੰ ਗਿੜਆਂ
ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆ। 22 ਉਸ ਨੌ ਕਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੁਆਮੀ
ਜੀ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ
ਅਜੇ ਜਗਹ੍ਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। 23 ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੌ ਕਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਲੀ ਬੰਿਨਆ ਵੱਲ ਜਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਗੀਦ ਕਰ
ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨਾਲ
ਭਰ ਜਾਵੇ। 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਮਨੁ ੱਖਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੋਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਮੱਤੀ 10:37, 38
25 ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 26 ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ, ਮਾਤਾ, ਪਤਨੀ, ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ, ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ
ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 27 ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ। 28 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਧਨ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ? 29 ਿਕਤੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ
ਕਰ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਉਣ 30 ਿਕ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਾ
ਕਰ ਸਿਕਆ! 31 ਜਾਂ ਿਕਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ
ਲੜਨ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੀ ਮੈਂ
ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਿਨਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,
ਿਜਸ ਨੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਿਨਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?
32 ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। 33 ਸੋ ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਾ ਿਤਆਗੇ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਬੇਸੁਆਦ ਨਮਕ
ਮੱਤੀ 5:13; ਮਰਕੁਸ 9:50
34 ਲੂ ਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੂ ਣ ਬੇਸੁਆਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿਕਵੇਂ
ਸਲੂ ਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? 35 ਉਹ ਨਾ ਖੇਤ, ਨਾ ਖਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ।
ਲੋ ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ
ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ।

15
ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਮੱਤੀ 18:12-14
1 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੂੰਗੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪੀ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 2 ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕੁੜਹ੍ਨ ਲੱਗੇ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਖਾਂਦਾ ਹੈ! 3 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
4 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁ ੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੌ ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਜੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੜੰਨਿਵਆਂ
ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਦੀ ਭੇਡ ਦੀ ਖ਼ੋਜ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ? 5 ਅਤੇ ਜਦ ਲੱਭ
ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਮੋਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ
ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, 6 ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ
ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ
ਮਨਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਲੱਭ ਗਈ
ਹੈ। 7 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਇੱਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਕੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਿਜੰਨੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨਿੜੰਨਿਵਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਿਸੱਕੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਔਰਤ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਿਸੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇ
ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਹ੍ਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ
ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਜਦ
ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ? 9 ਅਤੇ ਜਦ ਲੱਭ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਢ
ਂ ਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਆਿਚਆ ਹੋਇਆ ਿਸੱਕਾ
8 ਜਾਂ ਿਕਹੜੀ
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ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੈ। 10 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦਆਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
11 ਿਫਰ

ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਪਤਾ ਜੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦਓ। ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਿਦੱਤੀ। 13 ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਉਡਾ
ਿਦੱਤਾ। 14 ਜਦ ਉਹ ਸਭ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
15 ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ। 16 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਛੱਲਿਕਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ
ਸਨ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 17 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਨੌ ਕਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ
ਐਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। 18 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਿਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫੇਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਜਹਾ
ਰੱਖ ਲਓ। 20 ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਿਗਆ ਪਰ
ਉਹ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਤਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ। 21 ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਿਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ।
22 ਪਰ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ
ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ। 23 ਅਤੇ ਪਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ
ਿਲਆ ਕੇ ਦਾਵਤ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ।
24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੀ
ਿਪਆ ਹੈ, ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਲੱਭ ਿਪਆ ਹੈ। ਸੋ
ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ 25 ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਿਜਆ ਤਾਂ
ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। 26 ਤਦ ਇੱਕ
ਨੌ ਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਹੈ? 27 ਨੌ ਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਪਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਕੱਿਟਆ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ। 28 ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ
ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ
ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ। 29 ਪਰ
ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ
ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ
ਨਹੀਂ ਮੋਿੜਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂ। 30 ਪਰ ਜਦ
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ
ਵੇਸਵਾਂਵਾ ਉੱਤੇ ਉਡਾ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਕੱਿਟਆ। 31 ਪਰ ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਬੇਟਾ
ਤੂੰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। 32 ਪਰ
ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਰਾ ਇਹ
ਭਰਾ ਜੋ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਚ
ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭ ਿਪਆ ਹੈ।
12
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ਚਲਾਕ ਭੰਡਾਰੀ
ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਆਦਮੀ
ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਧਨਵਾਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2 ਤਦ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੀ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਿਹਸਾਬ
ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ। 3 ਉਸ
ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ੋਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ?
ਕੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 4 ਮੈਂ ਸਮਝ ਿਗਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਵਾਂ ਤਾਂ ਲੋ ਕ ਮੈਨੂੰ
ਆਪਿਣਆਂ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। 5 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਕੰਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ?
6 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਸੌ ਮਣ ਤੇਲ, ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਲੈ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਹ ਮਣ ਿਲਖ।
7 ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਿਕੰਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਸੌ ਮਣ ਕਣਕ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ
ਲੈ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਮਣ ਿਲਖ। 8 ਤਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਬੇਈਮਾਨ
ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਚਲਾਕੀ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਜੁੱਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ
ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਲਾਕ ਹਨ। 9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਮੱਤਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। 10 ਜੋ ਥੋੜਹ੍ੇ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ੇ
ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ
ਜੋ ਥੋੜਹ੍ੇ ਤੋਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ
ਹੈ। 11 ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਧਨ ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੌਂਪੇਗਾ?। 12 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ
ਧਨ ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੌਣ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ? 13 ਕੋਈ ਨੌ ਕਰ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੇਗਾ,
ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
1 ਿਯਸੂ

ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼
ਮੱਤੀ 11:12, 13; 5:31, 32; ਮਰਕੁਸ 10:11, 12
14 ਫ਼ਰੀਸੀ ਜੋ ਲਾਲਚੀ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਖ਼ੌਲ
ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ 15 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੋ
ਿਜਹੜੇ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ
ਹੋ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ
ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ
ਿਘਣਾਉਣੀ ਹੈ। 16 ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਯੂਹੰਨਾ ਤੱਕ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ। 17 ਪਰ
ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟਲ ਜਾਣਾ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਿਬੰਦੀ
ਦੇ ਿਮਟ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸਾਨ ਹੈ। 18 ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ ਸੋ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਪਤੀ ਦੀ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਵਆਹੇ ਉਹ
ਵੀ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਨੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ
ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਮਲਮਲ
ਕੱਪੜਾ ਪਿਹਨਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ
ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 20 ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ,
ਫੋਿੜਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ
19
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ਸੁੱਿਟਆ ਿਪਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 21 ਅਤੇ ਜੋ ਟੁੱਕੜੇ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਦੀ
ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਿਡੱਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਢੱਡ ਭਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ
ਸਨ। 22 ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰੱਿਖਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ। 23 ਅਤੇ
ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ।
24 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ
ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਠੰਡੀ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਤੜਫ਼ਦਾ ਹਾਂ! 25 ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ
ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੰਦੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੜਫਦਾ
ਹੈਂ। 26 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਐਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕੇ। 27 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਿਪਤਾ ਤਦ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ
ਭੇਜੋ। 28 ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਭਰਾ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ।
29 ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਨਬੀ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ। 30 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਨਾ
ਜੀ, ਹੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ। 31 ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ।

17
ਠਕਰ ਖਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ
ਮੱਤੀ 18:6-22; ਮਰਕੁਸ 9:42
1 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਠਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾ
ਲੱਗਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਸ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਿਜਸ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ! 2 ਉਹ ਜੋ ਇਨਾਂ ਛੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਠਕਰ ਖੁਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ
ਜੋ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਂਦਾ। 3 ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ! ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ
ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਫ਼ ਕਰ। 4 ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਤਦ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਓ।
6 ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹ ਿਦੰਦੇ ਜੋ
ਉੱਖੜ ਜਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ
ਲੈਂ ਦਾ।
5

ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਨੌ ਕਰ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਜਾ
ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੇਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠ? 8 ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਨਾ ਆਖੇਗਾ, ਿਕ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖਾ ਪੀ ਨਾ ਲਵਾਂ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਖਾਵੀਂ ਪੀਵੀਂ? 9 ਭਲਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੌ ਕਰ
ਦਾ ਅਿਹਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁ ਸਾਰ
7
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ਕੰਮ ਕੀਤੇ? 10 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਿਜਨਾਂ
ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਨਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉੱਿਚਤ ਸੀ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਦਸ ਕੋੜਹ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਜਦ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ। 12 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਪੰਡ
ਿਵੱਚ ਵੜਿਦਆਂ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਕੋੜਹ੍ੀ ਿਮਲੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਖੜੇ ਰਹੇ। 13 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਿਯਸੂ
ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ! 14 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਓ,
ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਜਾਂਦ-ੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। 15 ਤਦ
ਉਨਾਂ ਕੋੜਹ੍ੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋੜਹ੍ੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ
ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਮੁੜ ਆਇਆ। 16 ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਕੇ
ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਸੀ। 17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਭਲਾ, ਦਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ? ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੌ ਿਕੱਥੇ
ਹਨ? 18 ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਿੜਆ ਜੋ ਮੁੜ
ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ? 19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
11

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਕਦ ਆਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਰਾਜ ਪਰ੍ਗਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 21 ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਇਹ ਨਾ
ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। 22 ਉਸ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ
ਿਦਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਿਦਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਰ ਨਾ ਵੇਖੋਗ।ੇ 23 ਅਤੇ ਲੋ ਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਣਗੇ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਨਾ
ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। 24 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਿਬਜਲੀ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਹੇਠ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 25 ਪਰ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਠੁ ਕਰਾਉਣ। 26 ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਨੂ ਹ ਨਬੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਨੂ ਹ ਨਬੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ
ਚਿੜਹ੍ਆ, ਉਹ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਵਆਹੇ
ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਨਾਸ
ਕੀਤਾ। 28 ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਲੂ ਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਲੋ ਕ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ, ਮੁੱਲ ਲੈਂ ਦ,ੇ ਵੇਚਦੇ, ਬੀਜਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਸਨ। 29 ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਦਨ ਲੂ ਤ ਸਦੂਮ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼
ਤੋਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। 30 ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਗਟ
ਹੋਵੇਗਾ। 31 ਉਸ ਿਦਨ ਿਜਹੜਾ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਸਮਾਨ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜ।ੇ 32 ਲੂ ਤ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ।ੋ 33 ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਰੱਖੇਗਾ। 34 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਰਾਤ
ਦੋ ਜਣੇ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 35 ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਕੀ
ਪੀਂਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਛੱਡ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 36 ਦੋ ਜਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਿਲਆ
20 ਜਦ
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ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 37 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਿਜੱਥੇ ਲੋ ਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਿਗਰਝਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

18
ਕੁਧਰਮੀ ਿਨਆਈਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਣ
ਲੱਗਾ ਿਕ ਸਦਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ।
2 ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਨਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁ ੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ।
3 ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ
ਲੈ ਿਦਹ। 4 ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਸ ਿਵਧਵਾ ਦੀ ਗੱਲ
ਨਾ ਸੁਣੀ ਪਰ ਿਪੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਨਾ
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮਨੁ ੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 5 ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਿਵਧਵਾ ਮੈਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਿਦਆਂਗਾ, ਇਹ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ। 6 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਸੁਣੋ ਿਕ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। 7 ਫੇਰ ਭਲਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੇਗਾ,
ਿਜਹੜੇ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਉਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇ? 8 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਕੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਵੇਗਾ?।
1

ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇਹ
ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਿਦੱਤਾ, 10 ਿਕ ਦੋ ਆਦਮੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਹੈਕਲ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੂੰਗੀ ਲੈ ਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ। 11 ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਖੜਹ੍ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਦੂਸਿਰਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਲੁ ਟੇਰੇ, ਕੁਧਰਮੀ ਅਤੇ
ਿਵਭਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਚੂੰਗੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ!
12 ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਕਮਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 13 ਪਰ ਉਸ ਚੂੰਗੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਨੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਿਪੱਟਦਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਕਰ! 14 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਇਹ ਚੂੰਗੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ
ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸੋ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
9

ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਮੱਤੀ 19:13-15; ਮਰਕੁਸ 10:13-16
15 ਿਫਰ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਪਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਝੜਿਕਆ। 16 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਛੋਿਟਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ
ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਿਜਿਹਆਂ ਦਾ ਹੈ।
17 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ
ਵੜੇਗਾ।
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ਧਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਮੱਤੀ 19:16-30; ਮਰਕੁਸ 10:17-31
18 ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਉੱਤਮ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਹੋਵਾਂ? 19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਮ ਿਕਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈਂ?
ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। 20 ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ,
ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ।
21 ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਸਭ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। 22 ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਅਤੇ
ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਧਨ ਿਮਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ
ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। 23 ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। 24 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਕੇ ਆਿਖਆ ਜੋ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਵੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ! 25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਊਠ ਦਾ ਵੜਨਾ, ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨ
ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। 26 ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਕੌਣ
ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 27 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 28 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। 29 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਿਜਸ ਨੇ ਘਰ, ਪਤਨੀ, ਭਰਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਛੱਿਡਆ ਹੈ, 30 ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ
ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨਾ ਪਾਵੇ
l
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ

ਮੱਤੀ 20:17-19; ਮਰਕੁਸ 10:32-34
ਉਸ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ
ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਨਬੀਆਂ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 32 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਥੁੱਿਕਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 33 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। 34 ਉਨਾਂ ਨੇ
ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ
ਰਹੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ।
31

ਅੰਨੇ ਿਭਖਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 20:29-34; ਮਰਕੁਸ 10:46-52
35 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਯਸੂ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। 36 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਲੰਘਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ?
37 ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰ ਘ ਿਰਹਾ ਹੈ।
38 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਿਯਸੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਕਰੋ। 39 ਿਜਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ
ਿਕ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੋਿਲਆ,
ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋ! 40 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੁੱਕ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ
ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, 41 ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ!
42 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ
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ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 43 ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ।

19
ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੱਕੀ

1 ਿਯਸੂ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਨੱਕਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 2 ਵੇਖੋ ਜ਼ੱਕੀ ਨਾਮ

ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ
ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। 3 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸਿਕਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਸੀ। 4 ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਲੰਘਣਾ
ਸੀ। 5 ਜਦ ਿਯਸੂ ਉਸ ਜਗਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਜ਼ੱਕੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਆ ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਜ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਠਿਹਰਣਾ ਹੈ। 6 ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ-ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ। 7 ਤਾਂ
ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਹ੍ਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਦੇ
ਘਰ ਜਾ ਠਿਹਿਰਆ ਹੈ। 8 ਤਦ ਜ਼ੱਕੀ ਨੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਜੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ।
9 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ
ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁ ੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦਸ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਮੱਤੀ 25:14-30
11 ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ
ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਮਝੇ ਸਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ। 12 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੂਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਗਆ,
ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਵੇ। 13 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦਸ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਨਾਂ ਰੁਿਪਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। 14 ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦਾਸਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। 15 ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ
ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰੁਪਏ
ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਕਰੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। 16 ਤਦ ਪਿਹਲੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ,
ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ
ਹੋਰ ਕਮਾਈਆਂ ਹਨ। 17 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਚੰਗੇ
ਨੌ ਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ
ਿਨੱਕਿਲਆ, ਤੂੰ ਦਸਾਂ ਨਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖ। 18 ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਪੰਜ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈਆਂ ਹਨ। 19 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ
ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਨਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਰੱਖ। 20 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਵੇਖ,ੋ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ ਹੈ।
21 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ
ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੀਿਜਆ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ। 22 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌ ਕਰ! ਤੇਰੇ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ
ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਿਜਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੱਢਦਾ ਹਾਂ। 23 ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
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ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਵਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ? 24 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੌ ਕਰਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਆਿਖਆ, ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾਸ
ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ
ਿਦਉ। 25 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਦਸ ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਹਨ। 26 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ
ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਮੇਰੇ
ਇਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ!
ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 21:1-11; ਮਰਕੁਸ 11:1-11; ਯੂਹੰਨਾ 12:12-19
28 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 29 ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ
ਉਸ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਜ਼ੈਤੂਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਤਫ਼ਗਾ ਅਤੇ
ਬੈਤਅਨੀਆ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ 30 ਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਿਪੰਡ ਨੂੰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ
ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ ਿਜਸ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਿਲਆਓ।
31 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਖੋਲਦੇ
ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। 32 ਸੋ ਿਜਹੜੇ
ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਵੇਿਖਆ। 33 ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਖੋਲਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਿਕਉਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ? 34 ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ। 35 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। 36 ਿਜਸ
ਸਮੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਦੀ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਛਾਉਂਦੇ ਸਨ। 37 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਉਤਰਾਈ
ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਸਭ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ 38 ਿਕ ਮੁਬਾਰਕ
ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ! 39 ਤਦ ਭੀੜ ਿਵੱਚ
ਿਕੰਿਨਆਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਿਣਆਂ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ! 40 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਉੱਠਣਗੇ!
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ
ਜਦ ਉਹ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਰੋਇਆ 42 ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁ ੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ। 43 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ
ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈ ਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ
ਪਾਸੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਬਣਗੇ, 44 ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ
ਪੱਥਰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਾ
ਜਾਿਣਆ। 45 ਿਫਰ ਉਹ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਵੇਚਦੇ
ਸਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ।
41

22

ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ
ਮੱਤੀ 21:12-17; ਮਰਕੁਸ 11:15-19; ਯੂਹੰਨਾ 2:13-

46 ਉਨਾਂ ਨੂੰ

ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ
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ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 47 ਉਹ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਸਨ। 48 ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ
ਲੱਿਭਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਸਨ।

20
ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਮੱਤੀ 21:23-27; ਮਰਕੁਸ 11:27-33
1 ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਹੈਕਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਦ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਹ੍ ਆਏ। 2 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ?
3 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ।ੋ 4 ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਸਵਰਗ
ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ? 5 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਆਖੀਏ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਿਫਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? 6 ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨਬੀ ਸੀ। 7 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਕੱਥੋਂ ਸੀ। 8 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਿਕਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਦੁਸ਼ਟ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਮੱਤੀ 21:33-46; ਮਰਕੁਸ 12:1-12
9 ਤਦ ਉਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇੱਕ
ਮਨੁ ੱਖ ਨੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੁੱਤ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨੌ ਕਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ
ਜੋ ਉਹ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਫਲ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ, ਪਰ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 11 ਉਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌ ਕਰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਿਰਆ
ਕੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 12 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। 13 ਤਦ ਖੇਤ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਭੇਜਾਗਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ। 14 ਪਰ
ਜਦ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ
ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਵਾਿਰਸ ਇਹੋ ਹੈ, ਆਓ ਇਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਤਾਂ
ਿਵਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਹੁਣ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 16 ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਨਾਂ
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ! 17 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਫਰ ਉਹ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਿਕ
ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਿਦਆ,
ਉਹ ਹੀ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।
18 ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਿਡੱਗੇਗਾ ਸੋ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਿਡੱਗੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀਹ ਸੁੱਟੇਗਾ।
ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਮੱਤੀ 22:15-22; ਮਰਕੁਸ 12:13-17
19 ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਉਸੇ
ਵੇਲੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂ ਜੋ

ਲੂ ਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 20:44

ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। 20 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤਾੜ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭੇਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜੇ ਕਪਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਿਵਖਾਉਂਦੇ ਸਨ
ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੜਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਵੱਸ
ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਕਰਨ। 21 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਗੁਰੂ
ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। 22 ਕੀ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ
ਨਹੀਂ? 23 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
24 ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ ਿਵਖਾਉ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਿਕਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅਤੇ
ਿਲਖਤ ਹੈ? ਉਨਾਂ ਆਿਖਆ, ਕੈਸਰ ਦੀ। 25 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਸਰ ਦਾ ਹੈ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਦਉ। 26 ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਫੜਹ੍ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹ ਗਏ।
ਪੁਨਰ ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਿਵਆਹ
ਮੱਤੀ 22:23-33
27 ਤਦ ਸਦੂਕੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ
ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, 28 ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਕੇ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ
ਭਰਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਲਈ ਵੰਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇ। 29 ਸੋ ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਭਰਾ
ਿਵਆਹ ਕਰ ਕੇ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਮਰ ਿਗਆ। 30 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੇ
ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ। 31 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਸੱਤ
ਬੇ-ਔਲਾਦ ਮਰ ਗਏ। 32 ਇਸ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰ ਗਈ।
33 ਸੋ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਕਰ ਕੇ ਵਸਾਇਆ
ਸੀ? 34 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਜੁੱਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਵਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 35 ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਜੁੱਗ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦ,ੇ ਉਹ ਨਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ
ਅਤੇ ਨਾ ਿਵਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 36 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀ
ਉੱਠਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। 37 ਪਰ ਇਸ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਕ ਮੁਰਦੇ ਿਜਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਝਾੜੀ ਦੀ
ਕਥਾ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ। 38 ਪਰ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਿਜਉਂਦੇ
ਹਨ। 39 ਤਦ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਿਨਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, ਗੁਰੂ
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 40 ਤਦ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਿਪਆ
ਜੋ ਿਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ।
ਮਸੀਹ ਿਕਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ?
ਮੱਤੀ 22:41-46; ਮਰਕੁਸ 12:35-37
41 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਕਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 42 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਆਪੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ,
43 ਜਦ

ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ।
44 ਸੋ ਦਾਊਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ?
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ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ
ਮੱਤੀ 23:1-36; ਮਰਕੁਸ 12:38-40
45 ਜਦ ਸਭ ਲੋ ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 46 ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਿਜਹੜੇ ਲੰ ਮੇ
ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਿਫਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਲਾਮ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਦਾਵਤਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। 47 ਉਹ
ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਵਖਾਵੇ ਲਈ
ਲੰ ਮੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇ ਗੀ
l

21

ਕੰਗਾਲ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਦਾਨ
ਮਰਕੁਸ 12:41-44
1 ਿਯਸੂ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ਦਾਨ
ਪਾਤਰ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ
ਿਵਧਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਮੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। 3 ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਕੰਗਾਲ
ਿਵਧਵਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪਾਇਆ
ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੁੜ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਿਦੱਤੀ।
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮੱਤੀ 24:1-2; ਮਰਕੁਸ 13:1, 2
5 ਜਦ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਸੋਹਣੇ
ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਸੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ। 6 ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਿਦਨ
ਆਉਣਗੇ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਛੱਿਡਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਡੇਿਗਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼
ਮੱਤੀ 24:3-14; ਮਰਕੁਸ 13:3-13
7 ਅੱਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਫਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਿਚੰਨ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? 8 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਓ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਥੇਰੇ
ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ‘ਮੈਂ ਉਹੋ ਹਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ
ਹੈ।’ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। 9 ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਨਹੀਂ।” 10 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਕੌਮ-ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ-ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੇਗੀ।
11 ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ
ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। 12 ਪਰ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਤਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ
ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 13 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਠਾਣ ਲਵੋ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗ।ੇ 15 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਿਦਆਂਗਾ ਿਜਸ ਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾ ਿਵਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
16 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਿਪਉ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ
ਿਮੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੰਿਨਆਂ
ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। 17 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। 18 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ਼
ਿਵੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 19 ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ।
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮੱਤੀ 24:15-21; ਮਰਕੁਸ 13:14-19
20 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਉਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 21 ਤਦ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਸੋ ਿਨੱਕਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਖੇਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ। 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬਦਲਾ
ਲੈ ਣ ਦੇ ਿਦਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। 23 ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਲੇ ਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ੋਧ ਹੋਵੇਗਾ।
24 ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ
ਕੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਪੁਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਲਤਾਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ
ਮੱਤੀ 24:29-31; ਮਰਕੁਸ 13:14-27
25 ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰਜਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇਗੀ। 26 ਅਤੇ
ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਹਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
27 ਤਦ ਲੋ ਕ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ
ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਿਦਆਂ ਵੇਖਣਗੇ। 28 ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਓ, ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁ ਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ।”
ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਮੱਤੀ 24:32-35; ਮਰਕੁਸ 13:28-31
29 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। 30 ਜਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਿਨੱਕਲਦੇ
ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਜਾਣ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੀ
ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। 31 ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਹੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ।
32 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋ
ਜਾਣ ਇਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 33 ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਦੀ ਨਾ ਟਲਣਗੇ।
ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ
ਮੱਤੀ 24:36-44; ਮਰਕੁਸ 13:32-37
34 ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਜੋ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲੇ
ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ
ਿਕਤੇ ਸੁਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਨ ਫੰਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇ! 35 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। 36 ਪਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਹਰ
ਸਮੇਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੋਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਬਚ ਸਕੋ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋ ਸਕੋ।
37 ਉਹ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਿਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 38 ਅਤੇ ਸਭ
ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਤੜਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

22
ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜਸ਼
ਮੱਤੀ 26:1-5; ਮਰਕੁਸ 14:1, 2; ਯੂਹੰਨਾ 11:45-53
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1 ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਨੇ ੜੇ
ਆ ਪੁੱਿਜਆ। 2 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਲੱਗੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਾਨ ਮਾਰੀਏ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ
ਡਰਦੇ ਸਨ।

ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ
ਮੱਤੀ 26:14; ਮਰਕੁਸ 14:10, 11
3 ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੂਦਾ ਿਵੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਿਜਹੜਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ
ਕਰਕੇ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
4 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਫੜਹ੍ਵਾ ਦੇਵੇ। 5 ਉਹ
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। 6 ਉਸ
ਨੇ ਮੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਿਦਆਂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ਵਾਏ।
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ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭੋਜ
ਮੱਤੀ 26:17-25; ਮਰਕੁਸ 14:12-21; ਯੂਹੰਨਾ 13:21-

7 ਅਖ਼ਮੀਰੀ

ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਦਨ ਆਇਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲਈ
ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 8 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। 9 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਤਆਰ ਕਰੀਏ? 10 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ,
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜੋਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਘੜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਉਹ ਿਜਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇ
ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਇਓ। 11 ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਣਾ
ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਠਿਹਰਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਿਕੱਥੇ ਹੈ,
ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਸਮੇਤ ਪਸਾਹ ਖਾਵਾਂ? 12 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿਵਖਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ
ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ। 13 ਸੋ ਉਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ।
ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ
ਮੱਤੀ 26:26-30; ਮਰਕੁਸ 14:22-26; 1 ਕੁਿਰੰਥੀ
11:23-25
14 ਜਦ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ
ਖਾਣ ਬੈਠਾ। 15 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ
ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਪਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਖਾਵਾਂ। 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ। 17 ਉਸ ਨੇ ਿਪਆਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲਉ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾਖ਼ਰਸ ਕਦੇ
ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। 19 ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਆ ਕਰੋ। 20 ਅਤੇ
ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਪਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ
ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। 21 ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੈ। 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਸ ਮਨੁ ੱਖ ਉੱਤੇ
ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫੜਹ੍ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! 23 ਤਦ ਉਹ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਿਵਖੇ ਿਵਵਾਦ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਿਹਸ ਵੀ ਹੋਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ
ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 25 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
24
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ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸੋ ਮਦਦਗਾਰ
ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 26 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸਰਦਾਰ
ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਵਰਗਾ ਬਣੇ। 27 ਿਕਉਂਿਕ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਖਾਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਭਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਸੇਵਕ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। 28 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। 29 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। 30 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੋਗ।ੇ
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ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮੱਤੀ 26:31-35; ਮਰਕੁਸ 14:27-31; ਯੂਹੰਨਾ 13:26-

31 ਹੇ ਸ਼ਮਊਨ, ਸ਼ਮਊਨ! ਵੇਖ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਿਗਆ ਹੈ,
ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਤਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਟ।ੇ 32 ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਂ
ਤਾਂ ਆਪਿਣਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੀਂ। 33 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲਈ
ਵੀ ਿਤਆਰ ਹਾਂ। 34 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਪਤਰਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਅੱਜ ਮੁਰਗਾ ਬਾਂਗ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ
ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਬਟੂਆ, ਝੋਲਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟੂਏ ਅਤੇ ਝੋਲੇ
ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਿਬਨਾਂ ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ।” 36 ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਟੂਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਲਵੇ ਅਤੇ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਝੋਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ
ਆਪਣਾ ਬਸਤਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਵੇ। 37 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ “ਉਹ
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ” ਸੋ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਸੋ
ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। 38 ਉਹ ਬੋਲੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਦੋ
ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਬਹੁਤ ਹਨ!
35 ਉਸ ਨੇ

ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਮੱਤੀ 26:36-46; ਮਰਕੁਸ 14:32-42
39 ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ
ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ। 40 ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ
ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। 41 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ
ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਏ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ
ਆਿਖਆ, 42 ਹੇ ਿਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਹਟਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।
43 ਅਤੇ ਸਵਰਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ
ਿਦੰਦਾ ਸੀ। 44 ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੇਠਾਂ ਿਡੱਗਦਾ ਸੀ। 45 ਫੇਰ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੁੱਿਤਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਿਖਆ।
46 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਉੱਠ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਓ।
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ਿਯਸੂ ਦਾ ਫਿੜਆ ਜਾਣਾ
ਮੱਤੀ 26:47-56; ਮਰਕੁਸ 14:43-50; ਯੂਹੰਨਾ 18:3-

47 ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਿਕ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਯੋਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮ।ੇ 48 ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੂਦਾ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਚੁੰਮ ਕੇ ਫੜਹ੍ਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? 49 ਜਦ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਆਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਜੋ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈਏ?
50 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ
ਦਾ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ। 51 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਬਸ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਨ ਛੂ ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 52 ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਏ ਸਨ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ
ਵਾਂਗੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਫੜਹ੍ਨ ਿਨੱਕਲੇ ਹੋ? 53 ਜਦ ਮੈਂ
ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ
ਨਾ ਪਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇ ਰੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ।
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ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਮੱਤੀ 26:57, 58; ਮਰਕੁਸ 14:53, 54; ਯੂਹੰਨਾ 18:12-

54 ਤਦ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਕੁਝ ਦੂਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ
ਆਇਆ। 55 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ
ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। 56 ਇੱਕ ਦਾਸੀ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 57 ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ! 58 ਕੁਝ ਸਮੇਂ
ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੈਂ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ! 59 ਕੁਝ ਸਮੇਂ
ਮਗਰੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਿਦੜਹ੍ਤਾ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਗਲੀਲੀ ਹੈ। 60 ਪਰ ਪਤਰਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈਂ! ਅਤੇ
ਅਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।
61 ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ। ਤਦੋਂ ਪਤਰਸ
ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ, ਿਕ ਅੱਜ
ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਰੇਂਗਾ। 62 ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਮੱਤੀ 26:50-67; ਮਰਕੁਸ 14:65
63 ਿਜਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫਿੜਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ
ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ।ੇ 64 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਬੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਜੋ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ
ਦੱਸ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ। 65 ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਿਦਆਂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਖੀਆਂ।
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ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 26:59-66; ਮਰਕੁਸ 14:55-64; ਯੂਹੰਨਾ 18:19-

66 ਜਦ ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ
ਅਰਥਾਤ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, 67 ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਦੱਸ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋਗ।ੇ 68 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਦੀ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦਓਗੇ। 69 ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ

ਲੂ ਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 23:21

ਪੁੱਤਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਬਰਾਜਮਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ। 70 ਤਦ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ? ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ,
ਮੈਂ ਹਾਂ। 71 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਲੋੜ
ਹੈ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।
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ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 27:1, 2; 11-14; ਮਰਕੁਸ 15:1-5; ਯੂਹੰਨਾ
18:28-38
1 ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਉੱਠ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ
ਗਈ। 2 ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਰਾਜਾ ਕਿਹੰਿਦਆਂ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ। 3 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ?” ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਿਖਆ
ਹੈ। 4 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸ
ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। 5 ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇ
ਕੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਉਹ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ
ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। 6 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਇਹ
ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗਲੀਲੀ ਹੈ?” 7 ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ
ਨੇ ਮਲੂ ਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਿਰਆਸਤ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਆਪ ਉਨੀਂ ਿਦਨੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਸੀ।
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ
ਵੇਖ।ੇ 9 ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 10 ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। 11 ਤਦ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੜਕੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 12 ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਤੇ ਿਪਲਾਤੁਸ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
ਸੀ।
8 ਹੇਰੋਦੇਸ ਿਯਸੂ ਨੂੰ

ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਮੱਤੀ 27:15-26; ਮਰਕੁਸ 15:6-15; ਯੂਹੰਨਾ 18:3919:16
13 ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਕੇ 14 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। 15 ਅਤੇ ਨਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 16 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ
ਮਾਰ ਕੇ ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। 17 (ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ
ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਰਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ) 18 ਤਦ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਓ!
ਅਤੇ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦਓ! 19 ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਫਸਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। 20 ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਫਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 21 ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ
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ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਓ! ਸਲੀਬ
ਚੜਾਓ! 22 ਉਸ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ, ਇਸ ਨੇ
ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ
ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਿਰਹਾ
ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ। 23 ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ
ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹੋ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਪੈ
ਗਈਆਂ। 24 ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। 25 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਫਸਾਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।

27

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 27:32-44; ਮਰਕੁਸ 15:21-32; ਯੂਹੰਨਾ 19:17-

26 ਜਦ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ

ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮਕ
ਇੱਕ ਕੁਰੇਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਿਪੰਡੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ
ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਰੱਖੀ ਜੋ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੈ ਚੱਲੇ।
27 ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਗਈ ਨਾਲੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਪੱਟਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ।
28 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੀਓ ਧੀਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਰੋਵੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਰੋਵੋ। 29 ਿਕਉਂਿਕ ਵੇਖੋ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖਣਗੇ, ਿਕ ਧੰਨ ਹਨ ਬਾਂਝ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ
ਕੁੱਖਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧੀਆਂ ਿਜਨਾਂ
ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਾਇਆ।
30 ਤਦ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਓ!
ਅਤੇ ਿਟੱਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਢੱਕ ਲਓ!
31 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ
ਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
32 ਹੋਰ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ
ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 33 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕਲਵਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਲੀਬ
ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜੇ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ। 34 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਿਪਤਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੁਣੇ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡ ਲਏ। 35 ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੜਹ੍ੇ
ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਮਖ਼ੌਲ ਨਾਲ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ
ਇਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਸੀਹ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ!
36 ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਨੇ ੜੇ ਆਣ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, 37 ਜੇ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਹੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ! 38 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ
“ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ” ਿਲਖਤ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਧਰਮੀ

39 ਉਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ

ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਲਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈਂ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ! 40 ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੜਕ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪ ਇਸੇ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ? 41 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ
ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 42 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਿਯਸੂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਆਵੋ ਤਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 43 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ।
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ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੱਤੀ 27:45-56; ਮਰਕੁਸ 15:33-41; ਯੂਹੰਨਾ 19:28-

44 ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਿਹਰ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪਿਹਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਹਨੇ ਰਾ ਿਰਹਾ। 45 ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦਾ
ਪੜਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਫਟ ਿਗਆ। 46 ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਿਪਤਾ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ,” ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇ
ਪਰ੍ਾਣ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤ।ੇ 47 ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ
ਸੀ! 48 ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਿਦਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ,
ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਿਪੱਟਦੇ ਮੁੜੇ। 49 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਭ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

42

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 27:57-61; ਮਰਕੁਸ 15:42-47; ਯੂਹੰਨਾ 19:38-

50 ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ,
ਭਲਾ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਸੀ। 51 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਤੇ ਕਰਮ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਰਿਲਆ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਅਿਰਮਥੇਆ ਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਸੀ। 52 ਉਸ ਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੰਗੀ। 53 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ
ਉਤਾਿਰਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬਰ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹੜੀ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਖੋਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਕਦੇ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਪਆ। 54 ਉਹ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦਾ
ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ। 55 ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗਲੀਲ
ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ ਸੀ। 56 ਤਦ ਉਨਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁਗੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਤਰ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਾਮ
ਕੀਤਾ।

24
ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਮੱਤੀ 28:1-10; ਮਰਕੁਸ 16:1-8; ਯੂਹੰਨਾ 20:1-10
1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਉਨਾਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ। 2 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਿਟਆ ਵੇਿਖਆ। 3 ਅਤੇ ਅੰਦਰ
ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ। 4 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਦੋ ਪੁਰਸ਼
ਚਮਕੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੇ। 5 ਜਦ ਉਹ ਡਰ
ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ
ਿਕਉਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋ? 6 ਉਹ ਐਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ। ਯਾਦ
ਕਰੋ ਿਕ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਹੁੰਿਦਆਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ, 7 ਿਕ
ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 8 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਯਾਦ ਆਈਆਂ। 9 ਅਤੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨਾਂ ਿਗਆਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ
ਿਦੱਤੀਆਂ। 10 ਸੋ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਯੋਆਨਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਦੀ ਮਾਂ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। 11 ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਮਲੂ ਮ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। 12 ਪਰ
ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਕਬਰ ਵੱਲ ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
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ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ
ਅਚਰਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
ਇੰਮਊਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਰਕੁਸ 16:12, 13
13 ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਇੰਮਊਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ
ਿਪੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ।
14 ਉਹ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੋਈਆਂ
ਸਨ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। 15 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਆਪ
ਨੇ ੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, 16 ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਨਾ
ਸਕੇ। 17 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ।
18 ਤਦ ਕਿਲਉਪਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਭਲਾ, ਤੂੰ
ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਓਪਰਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਤੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? 19 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਿਕਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਅਤੇ
ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ। 20 ਅਤੇ ਿਕਸ
ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ
ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 21 ਪਰ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਸਤਾਰਾ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੀਿਤਆਂ
ਅੱਜ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 22 ਪਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੜਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਗਈਆਂ
ਸਨ, 23 ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੀਆਂ
ਆਈਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ! 24 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਬਰ
ਉੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪਾਇਆ
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਿਖਆ। 25 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੇ
ਬੇਸਮਝੋ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਿਢੱਿਲਉ! 26 ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸੀ ਜੋ
ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰੇ? 27 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ
ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 28 ਉਹ ਉਸ ਿਪੰਡ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ
ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। 29 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਦਨ ਢੱਲ਼ ਚੱਿਲਆ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਅੰਦਰ ਿਗਆ। 30 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਤੋੜ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਾਈ। 31 ਤਦ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ।
32 ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਦਾ ਅਰਥ
ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਿਦਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ? 33 ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਿਗਆਰਾਂ
ਚੇਿਲਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਇਆ, 34 ਿਜਹੜੇ
ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ
ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ! 35 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਿਕ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੁਝ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਪਛਾਿਣਆਂ।
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ਿਯਸੂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 28:16-20; ਮਰਕੁਸ 16:14-18; ਯੂਹੰਨਾ 20:1923; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:6-8
36 ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਆ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲੇ ।
37 ਪਰ ਉਹ ਸਿਹਮ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਨੂੰ
ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। 38 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱਕ ਿਕਉਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ? 39 ਮੇਰੇ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੇਖ,ੋ ਿਕ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਹੋ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਿਕਉਂਿਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। 40 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਿਵਖਾਏ। 41 ਤਦ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਹੈ? 42 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੰਨੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਿਦੱਤਾ। 43 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾ ਿਲਆ।
44 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹੋ ਗੱਲਾਂ
ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖੀਆਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ
ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 45 ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਖੋਲ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ। 46 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਫਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। 47 ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੋਬਾ
ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 48 ਤੁਸੀਂ
ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। 49 ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਵਰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਪਾਓ ਯਰੁਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ
ਰਹੋ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਮਰਕੁਸ 16:19, 20; ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:9-11
50 ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਤਅਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਠਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ। 51 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉੱਠਾਇਆ ਿਗਆ। 52 ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਿਨਵਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਮੁੜ ਆਏ। 53 ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
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ਲੇਖਕ
ਜ਼ਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਹੰਨਾ, ਇਸ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ
ਯੂਹੰਨਾ 21:20, 24 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਉਸ
ਚੇਲੇ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਚੇਲਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ“ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ “ਗਰਜਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ“ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਮਰਕੁਸ 3:17)
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ
ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਸੀ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਲਗਭਗ 50-90 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ,
ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਾ,
ਸਾਮਿਰਯਾ, ਗਲੀਲੀ, ਬੈਤਅਨੀਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ
ਇੰਜੀਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਸ
ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ।
ਉਦੇਸ਼
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ,” ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ 20:31 ਿਵੱਚ
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।” ਯੂਹੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਣ
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 1:1) ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਇਆ (ਯੂਹੰਨਾ 1:3)। ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 1:4, 8:12)
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ (ਯੂਹੰਨਾ 1:4, 5:26, 14:6)। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਯਸੂ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਯਸੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰ੍ੋਤ — 1: 1-18
2. ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ — 1:19-51
3. ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਕਾਈ — 2:1-16:33
4. ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ — 17:1-26
5. ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਨਾ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣਾ — 18:120:10
6. ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ — 20:1121:25
ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ
ਆਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। 2 ਉਹ ਆਦ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ। 3 ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਚਆ ਿਗਆ; ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਚਆ ਿਗਆ। 4 ਉਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਚਾਨਣ ਸੀ। 5 ਉਹ ਚਾਨਣ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ
ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਹਨੇ ਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 6 ਇੱਕ ਆਦਮੀ
1
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ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹੰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਿਜਆ
ਿਗਆ ਸੀ। 7 ਯੂਹੰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਨਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ।
8 ਯੂਹੰਨਾ ਆਪ ਉਹ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ
ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। 9 ਅਸਲ ਚਾਨਣ ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਚਾਨਣ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 10 ਸ਼ਬਦ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਰਿਚਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਪਿਹਚਾਿਣਆ। 11 ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। 12 ਪਰ ਿਜੰਿਨਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ। 13 ਨਾ
ਹੀ ਉਹ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। 14 ਸ਼ਬਦ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਦੇਖੀ ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਜੋ ਿਪਤਾ ਦੇ ਇੱਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। 15 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ
ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਸੀ।” 16 ਉਸ ਦੀ
ਭਰਪੂਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਿਕਰਪਾ ਪਾਈ l 17 ਿਬਵਸਥਾ ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ
ਆਈ। 18 ਿਕਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਇੱਕਲੌਤਾ
ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਿਪਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਮੱਤੀ 3:1-12; ਮਰਕੁਸ 1:1-8; ਲੂ ਕਾ 3:1-18
19 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਲੇ ਵੀਆਂ ਨੂੰ
ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ, “ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ।” 20 ਯੂਹੰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਿਲਆ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਮਸੀਹ
ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” 21 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਫਰ ਤੂੰ ਕੌਣ
ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਏਲੀਯਾਹ ਹੈਂ?” ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ ਮੈਂ
ਏਲੀਯਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ?”
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ,।” 22 ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਿਫਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈਂ?” 23 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ: “ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹਾਂ:
ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਿਸੱਧਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੋ।” 24 ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 25 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ
ਿਕ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ “ਤੂੰ ਏਲੀਯਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਬੀ। ਿਫਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਕਉਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ?”
26 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। 27 ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ
ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” 28 ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ
ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਯੂਹੰਨਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਿਦਆਂ
ਦੇਿਖਆ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਉਹ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” 30 ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ “ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ
29
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ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਸੀ।
31 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਜਾਣ ਸਕੇ।” 32 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉੱਤਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਠਿਹਿਰਆ
ਵੇਿਖਆ। 33 “ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਿਦਆਂ ਵੇਖੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ 34 ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।”
ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਚੇਲੇ
35 ਅਗਲੇ

ਿਦਨ ਯੂਹੰਨਾ ਫ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਸਨ। 36 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ,ੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ।” 37 ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ , ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਆਖ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। 38 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਆਉਂਿਦਆ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?” ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਰੱਬੀ, ‘ਰੱਬੀ’ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ‘ਗੁਰ’ੂ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਠਿਹਰੇ ਹੋ?” 39 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖ।ੋ ” ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ
ਵੇਖੀ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। 40 ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਬਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ।ੇ ਇਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਿਦਯਾਸ ਸੀ। ਅੰਿਦਯਾਸ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ
ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। 41 ਪਿਹਲਾਂ ਅੰਿਦਯਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ
ਲੱਿਭਆ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ
ਹੈ।” “ਮਸੀਹ” ਮਤਲਬ “ਮਸੀਹਾ” 42 ਅੰਿਦਯਾਸ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਯਸੂ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਆਿਖਆ ਤੂੰ
ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਊਨ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਕੇਫ਼ਾਸ ਅਖਵਾਵੇਗਾ “ਕੇਫ਼ਾਸ”
ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ “ਪਤਰਸ”।
ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਅਤੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ

ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਵੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਵੇਖੋਂਗ।ੇ ”

2
ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਚਮਤਕਾਰ
1 ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਗਰ ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਆਹ ਸੀ,
ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। 2 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਵਆਹ
ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 3 ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮੁੱਕ ਿਗਆ,
ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅੰਗੂਰਾਂ
ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਇਸਤਰੀ, “ਮੈਨੂੰ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।” 5 ਿਯਸੂ
ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ।” 6 ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਮਟਕੇ ਸਨ। ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੱਟਕੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਮੱਟ ਿਵੱਚ 80 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120
ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਨਾਂ ਮੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦਓ।” ਉਨਾਂ ਨੇ
ਮੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਨਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। 8 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਉ।” ਸੋ ਉਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ। 9 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ
ਦਾ ਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ
ਰਸ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਿਲਆਂਦਾ ਸੀ
ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ
ਸੱਿਦਆ। 10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਪਿਹਲਾਂ ਚੰਗਾ
ਰਸ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਮਾਨ ਿਜਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਾੜਾ
ਰਸ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਅੰਗੂਰੀ ਰਸ ਰੱਖ ਿਲਆ
ਹੈ।” 11 ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ
ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਗਰ ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਗਟਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ। 12 ਤਾਂ ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨਗਰ ਨੂੰ ਿਗਆ ਉਸ ਦੀ
ਮਾਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ
ਕੁਝ ਿਦਨ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ।

43 ਅਗਲੇ

ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਉਹ ਗਲੀਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ
ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲ।”
44 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਬੈਤਸੈਦੇ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਿਦਯਾਸ ਤੇ ਪਤਰਸ
ਸਨ। 45 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਯਾਦ ਕਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਨਬੀਆਂ ਨੇ
ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ
ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਹੈ।”
46 ਪਰ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨਾਸਰਤ! ਭਲਾ
ਨਾਸਰਤ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਿਨੱਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?” ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਆ ਅਤੇ ਵੇਖ” 47 ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਵੱਲ ਆਉਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਉਹ
ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਛੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
48 ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?” ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਿਲਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ
ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ।” 49 ਿਫ਼ਰ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ।”
50 ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੰਜ਼ੀਰ
ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇਖੇਂਗਾ!” 51 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ
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ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ
ਮੱਤੀ 21:12, 13; ਮਰਕੁਸ 11:15-17; ਲੂ ਕਾ 19:45-

13 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਨੇ ੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆ ਿਗਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਿਗਆ।
14 ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਦੇ ਪਾਇਆ।
ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 15 ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਕੋਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆਂ, ਡੰਗਰਾਂ
ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉਲਟਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ
ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤੇ। 16 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ
ਵੇਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾ ਬਣਾਓ।” 17 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ: “ਤੇਰੇ ਘਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ
ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।” 18 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਿਵਖਾਓ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।” 19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਸ
ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਫਰ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ।” 20 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਹੈਕਲ
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ਬਣਾਉਣ ਲਈ 46 ਸਾਲ ਲੱਗ,ੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਿਤੰਨਾਂ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦਓਗੇ?” 21 ਪਰ ਿਜਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੀ। 22 ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ
ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ
ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਖੇ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
ਿਯਸੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਸਨ। 24 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।
25 ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ।
23 ਿਯਸੂ

3
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ

1 ਉੱਥੇ ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ। 2 ਇੱਕ ਰਾਤ ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ ਿਯਸੂ

ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ
ਮਨੁ ੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਿਜੰਨਾਂ
ਿਚਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂ ਦਾ।” 4 ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਿਕਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਜਨਮ
ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ?” 5 ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 6 ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਜਨਮ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। 7 ਇਸ
ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਜਨਮ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ 8 ਹਵਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ
ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਿਜੱਧਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਹਵਾ
ਿਕੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਕੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ।” 9 ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?” 10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ?
11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ
ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਂਗ?ੇ 13 ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਿਰਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਿਗਆ। 14 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 15 ਇਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ।” 16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ
ਉਹ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇ। 17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
18 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 19 ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਚਾਨਣ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆ
ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼
ਹਨੇ ਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਸਨ। 20 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਚਾਨਣ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਪਰ
ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਨਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਦੇ ਿਪਛੋਂ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ
ਿਵੱਚ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। 23 ਯੂਹੰਨਾ ਵੀ ਏਨਨ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਏਨਨ ਸਾਲੇਮ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਈ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 24 ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕੈਦ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। 25 ਿਫਰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕੀਤੀ। 26 ਇਸ ਲਈ ਚੇਲੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਆਏ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਯਾਦ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।” 27 ਯੂਹੰਨਾ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਵਰਗੋਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।” 28 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ “ਮੈਂ
ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ।” 29 ਲਾੜੀ ਕੇਵਲ ਲਾੜੇ ਦੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਜੋ ਿਮੱਤਰ ਲਾੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਲਾੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਫਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹਾਂ। 30 ਇਸ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਟਾਂ। 31 “ਉਹ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ,
ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। 32 ਉਹ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 33 ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ। 34 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 35 ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
36 ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵਨ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।”
22 ਇਸ

4
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ
1 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਪਿਤਸਮਾ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
2 ਭਾਵੇਂ ਿਯਸੂ ਆਪ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ
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ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 3 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੁੜ
ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। 4 ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਿਪਆ। 5 ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਿਯਸੂ ਸੁਖਾਰ ਨਗਰ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ ੜੇ
ਸੀ, ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 6 ਯਾਕੂਬ ਦਾ
ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਥੱਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਖੂਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੀ। 7 ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਈ। ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ।” 8 ਪਰ
ਉਦੋਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।
9 ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸਾਮਰੀ ਹਾਂ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋ।”
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਮੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਇਹ
ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਜਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਿਗਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ
ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ
ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।” 11 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ? ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ
ਖੂਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ।” 13 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜ਼ਵਾਬ
ਿਦੱਤਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਫ਼ੇਰ
ਿਪਆਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ
ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਿਪਆਸਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ।” 15 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਦਓ। ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਵੀ ਿਪਆਸੀ ਨਹੀਂ
ਰਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਫ਼ੇਰ ਆਉਣ ਦੀ
ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।” 16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਿਲਆ।” 17 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸੱਚ
ਆਿਖਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਿਹੰਦੀ
ਹੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ।”
19 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਨਬੀ ਹੋ। 20 ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਇਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” 21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ “ਔਰਤ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ! ਵਕਤ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਿਪਤਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ
ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰੀ
ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ
ਮੁਕਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 23 ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਉਪਾਸਕ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਿਪਤਾ ਦੀ
ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਣ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹੇ
ਅਰਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹੈ। 24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਲੋ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।” 25 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਮਸੀਹਾ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਦੱਸੇਗਾ।” 26 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ, ਜੋ
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ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਹਾਂ।”
ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਏ ਉਹ
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?” “ਤੂੰ ਉਸ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?” 28 ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣਾ
ਘੜਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ।
29 “ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰੋ। ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?”
30 ਤਦ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ। 31 ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਓ।”
32 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਭੋਜਨ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।” 33 ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਿਲਆਂਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ?” 34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ
ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। 35 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ
ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ
ਿਤਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। 36 ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ
ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ
ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 37 ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 38 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਫ਼ਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਕਰ ਲੈ ਹੋ।”
27 ਐਨੇ

ਸਾਮਰੀਆਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
ਿਕਉਂਿਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, “ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।” 40 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਿਹਰਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ
ਲਈ ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਿਦਨ ਠਿਹਿਰਆ। 41 ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ
ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 42 ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਹੈ।” 43 ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀਲ ਨੂੰ
ਚਿਲਆ ਿਗਆ। 44 ਪਿਹਲਾਂ ਿਯਸੂ ਇਹ ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ ਿਕ ਨਬੀ
ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜਗਹ੍ਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
45 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਕੀਤਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।
39

ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਵਾਰ ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਕਾਨਾ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਕਾਨਾ
ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ
ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਬਮਾਰ ਸੀ। 47 ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ
ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ
ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਣ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌ ਕਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
46 ਇੱਕ
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ਉਸਦਾ ਨੌ ਕਰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 48 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ।” 49 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਰ੍ੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ
ਚੱਲੋ।” 50 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ
ਚਲਾ ਿਗਆ। 51 ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਦੇ ਨੌ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲੇ। ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।” 52 ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੇਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਕਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ?” ਨੌ ਕਰ ਨੇ ਜ਼ਵਾਬ
ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ
ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਿਗਆ।” 53 ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ
ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਉਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 54 ਇਹ ਦੂਜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਗਲੀਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

5
ਅਠੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਗਆ। 2 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਪੰਜ
ਬਰਾਂਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਲ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੇਥਜ਼ਥਾ
ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਲਾਬ ਭੇਡ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੈ। 3 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ ਤਾਲ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਬਰਾਂਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ
ਲੋਕ ਅੰਨੇ , ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਰੰਗੀ ਸਨ। 4 ਇੱਕ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ
ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ l 5 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ
ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਠੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਬਮਾਰ ਸੀ। 6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ
ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੇਿਟਆ ਵੇਿਖਆ। ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਬਮਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਕੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?” 7 ਉਸ ਿਬਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤਲਾਬ ਅੰਦਰ
ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤਾਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਤਲਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” 8 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਉੱਠ, ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਤੁਰ।” 9 ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ
ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ, ਇਹ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ।
10 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ
ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ।”
11 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ,” ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਚਲ
ਿਫਰ।” 12 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਤੁਰ ਿਫਰ?”
13 ਪਰ ਜੋ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ
ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। 14 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ,
ਿਫਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਗੱਲ
ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।” 15 ਤਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਉਨਾਂ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਯਸੂ ਹੈ। 16 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ
ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 17 ਪਰ
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ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।” 18 ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ
ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਦਾ ਨੇ ਮ ਤੋੜ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਿਪਤਾ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ।”
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤਰ
ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰਦਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ
ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। 20 ਪਰ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ
ਕੰਮ ਵੀ ਿਵਖਾਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਜਾਉਂਗੇ।
21 ਿਪਤਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਜਵਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 22 ਿਪਤਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ। 23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 24 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ
ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ,
ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ
ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।
25 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਣਗੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਮਲੇ ਗਾ। 26 ਿਪਤਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 27 ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 28 ਇਸ
ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ। 29 ਉਹ
ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਭਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਉਹ ਲੋ ਕ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਿਨਆਂ ਲਈ
ਿਜਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ।”
19

ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ
“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 31 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ
ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 32 ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। 33 ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ। 34 ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕੋ। 35 ਯੂਹੰਨਾ
ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗੂੰ ਜਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਚਾਨਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
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ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਲਆ। 36 ਪਰ
ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ। 37 ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। 38 ਉਸ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।
39 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ। ਉਹੀ
ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ! 40 ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 41 ਮੈਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ। 42 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। 43 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ
ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ।
ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। 44 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ
ਵਿਡਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਸਤਤ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦੇ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 45 ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ ਉਸ ਤੇ
ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 46 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ। 47 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਿਲਖਤਾਂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਂਗ।ੇ ”

6
ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 14:13-21; ਮਰਕੁਸ 6:30-44; ਲੂ ਕਾ 9:10-17
1 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਅਰਥਾਤ ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ
ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 2 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਗਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੇ
ਸਨ। 3 ਿਯਸੂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ
ਬੈਠ ਿਗਆ। 4 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇ ੜੇ
ਸੀ। 5 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਵੱਲ ਆਉਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ “ਅਸੀਂ
ਿਕੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਸਕਣ।”
6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ। ਜੋ
ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਿਯਸੂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 7 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੋ ਦੀਨਾਰ (ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟੁੱਕੜਾ ਹੀ
ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗ।ੇ ” 8 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਸੀ ਅੰਿਦਯਾਸ, ਜੋ ਿਕ
ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, 9 “ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਕਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?” 10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਿਕ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣ।” ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ
ਘਾਹ ਸੀ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। 11 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ
ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜੰਨੇ ਦੀ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। 12 ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਧਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਜ

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6:32

ਨਾ ਗਏ। ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਬਚੇ ਹੋਏ
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ
ਨਾ ਕਰੋ।” 13 ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ। ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਚਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਜੌਂ ਦੀਆਂ
ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। 14 ਿਯਸੂ ਦੇ
ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ
ਓਹੀ ਨਬੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।”
15 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਲੋ ਕ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲਾ
ਹੀ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਚਿਲਆ ਿਗਆ।
ਿਯਸੂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 14:22-33; ਮਰਕੁਸ 6:45-52
16 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ , ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। 17 ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ
ਹੀ ਹਨੇ ਰਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਚੇਲੇ
ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਜੋ ਿਕ
ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਸੀ। 18 ਤੇਜ ਹਨੇ ਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿਰਆ ਦੀਆਂ
ਲਿਹਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 19 ਚੇਲੇ ਲੱਗਭਗ ਿਤੰਨ
ਚਾਰ ਮੀਲ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ,
ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਂਦਾ
ਵੇਖ ਡਰ ਗਏ। 20 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨਾ ਡਰੋ, ਮੈਂ
ਹਾਂ।” 21 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਜੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ,
ਬੇੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। 22 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜੋ ਲੋਕ ਝੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ
ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ
ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ
ਿਕ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਸੀ।
ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ

23 ਪਰ ਤਦ ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੇੜੀਆਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ

ਿਜੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ।
24 ਿਫਰ ਭੀੜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨੂੰ ਆ ਗਏ।

ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਲੱਿਭਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ?” 26 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 27 ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਭੋਜਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਲਈ
ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਪਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਉੱਤੇ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।” 28 ਭੀੜ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਕੰਮ
ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?”
29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।” 30 ਭੀੜ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਿਕਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ
ਕਰੇਂਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਤੂੰ ਕੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? 31 ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਮੰਨਾ
ਖਾਧਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ।” 32 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ
25 ਜਦੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ, ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੋਂ ਸੱਚੀ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਰੋਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ।” 34 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਦੇਣਾ।” 35 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ “ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ।
ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਿਪਆਸਾ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ। 36 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 37 ਿਜਨਾਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਹਰ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਲਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ
ਨਹੀਂ। 38 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। 39 ਮੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਿਜਵਾਂਲਾਗਾ। ਉਹ, ਿਜਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 40 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ: ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰਾਂਗਾ।” 41 ਫੇਰ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰੀ ਹੈ।” 42 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਯਸੂ ਹੈ। ਉਹ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ
ਭਲਾ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਸਵਰਗੋਂ ਉੱਤਿਰਆ ਹਾਂ।’ ”
43 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣਾ ਬੰਦ
ਕਰੋ। 44 ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁ ੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਿਪਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਿਲਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉੱਠਾਵਾਗਾਂ।
45 ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 46 ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਇੱਕ,
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਿਪਤਾ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। 47 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁ ੱਖ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 48 ਮੈਂ ਹੀ
ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ। 49 ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ
ਿਵੱਚ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ। 50 ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹਾਂ, ਜੋ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ
ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। 51 ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ, ਜੋ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ
ਹੈ, ਸਦਾ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਸਰੀਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਮਲ
ਸਕੇ।” 52 ਫੇਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਬਿਹਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ, “ਭਲਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?” 53 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ
ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
54 ਉਹ ਮਨੁ ੱਖ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ
ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਿਦਨ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। 55 ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਖਾਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਲਹੂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। 56 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ
ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 57 ਿਜਉਂਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ
ਰਾਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ। 58 ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਟੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਿਜਹੜੀ
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ਸਾਡੇ ਵੱਿਡਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ
ਖਾਧੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਮੈਂ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵੇਗਾ।” 59 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ।
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਚਨ

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ
ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ?” 61 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? 62 ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਜਾਂਿਦਆਂ ਵੇਖੋਂਗੇ, ਿਜੱਥੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ? 63 ਇਹ
ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ
ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ
ਆਤਮਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।
64 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।” ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹੋਵੇਗਾ। 65 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ “ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਪਤਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।”
60 ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ

ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

66 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲੇ। 67 ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?” 68 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ! ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। 69 ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੋ” 70 ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਪਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ।” 71 ਿਯਸੂ ਸ਼ਮਊਨ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਬਾਰੇ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਸੀ।

7
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ
ਕੀਤੀ। ਉਹ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
2 ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇ ੜੇ ਸੀ। 3 ਇਸ
ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੇਖਣ,
4 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੁ ਕੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਿਜਹੜੇ
ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।” 5 ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। 6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ
ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਠੀਕ
ਹੈ। 7 ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 8 ਤੁਸੀਂ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ
ਜਾਵੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ
ਅਜੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।” 9 ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਰਹਾ।
1
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ਿਯਸੂ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਵੀ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਗਆ। 11 ਯਹੂਦੀ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਿਵੱਚ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, “ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?” 12 ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, “ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ।” ਕੁਝ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।” 13 ਪਰ
ਇੰਨਾਂ ਦਲੇਰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
10

ਿਤਉਹਾਰ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 15 ਯਹੂਦੀ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਬੋਲੇ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਿਕਵੇਂ
ਿਸੱਿਖਆ?” 16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ “ਜੋ ਬਚਨ ਮੈਂ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ,
ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਿਜਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 17 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਾਂ ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ
ਸਮਝੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਿਸਿਖਆਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨ
ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। 18 ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੱਚਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 19 ਕੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਚੱਲਦਾ! ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਗਰ ਿਕਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ?”
20 ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?” 21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ। 22 ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਨਤ ਬਾਰੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਦੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੁੰਨਤ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਨ। ਇਸ
ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਮਨੁ ੱਖ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਦੇ
ਹੋ। 23 ਇਸ ਲਈ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁ ੱਖ
ਦੀ ਸੁੰਨਤ, ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ
ਗੁੱਸੇ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? 24 ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਿਨਆਂ
ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਿਕ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰੋ।”
14

ਕੀ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ?
ਲੋਕ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਉਹੋ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲੇ-ਆਮ ਬਚਨ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਿਰਹਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੰਨ ਿਲਆ ਹੋਵੇ। 27 ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ
ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ?” 28 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਬਚਨ
ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਿਜਆ
ਿਗਆ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
29 ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ
ਹਾਂ। ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।” 30 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ
ਆਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਸਿਕਆ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ
ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 31 ਪਰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
25 ਕੁਝ

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7:53

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਚਮਤਕਾਰ
ਕਰੇਗਾ?”
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੁੱਖ
ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਫੜਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। 33 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਂ, ਅਜੇ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ
ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਾਂਗਾ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ
ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 34 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਪਰ
ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੋਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਿਜੱਥੇ
ਮੈਂ ਹਾਂ।” 35 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਭਲਾ
ਿਕੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਕੀ
ਇਹ ਉਨਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਨਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?
36 ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ
ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ?”
32

ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੇ ਦਿਰਆ
ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਿਦਨ ਆਇਆ ਇਹ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸਭ
ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਿਦਨ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਕੇ
ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਪਆਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ
ਪੀਵੇ। 38 ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੇਗਾ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ ਦੇ ਦਿਰਆ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵਗਣਗੇ।”
39 ਿਯਸੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਉਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ
ਆਤਮਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਹਾਲੇ ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ
ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਉੱਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਗਆ। 40 ਜੋ ਿਯਸੂ ਆਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ ਉਹੀ
ਨਬੀ ਹੈ।” 41 ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ।” ਕੁਝ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ, ਮਸੀਹ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ? 42 ਕੀ ਇਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ, ਦੀ ਨਗਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ
ਿਜੱਥੇ ਦਾਊਦ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ?” 43 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। 44 ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ।
37 ਿਤਉਹਾਰ

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ

45 ਇਸ ਲਈ ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ

ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਿਲਆਂਦਾ?” 46 ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, “ਅਿਜਹੇ ਬਚਨ
ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।” 47 ਫ਼ੇਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ
ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? 48 ਕੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ! 49 ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਿਬਵਸਥਾ
ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਲੋਂ ਸਰਾਪੀ ਹਨ। 50 ਪਰ ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ,
ਿਜਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਸੀ। 51 ਕੀ ਸਾਡੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ
ਿਬਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?” 52 ਯਹੂਦੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਹੈ? 53 ਪੋਥੀਆਂ ਪੜਹ੍ੋ
ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਕੋਈ ਨਬੀ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,” ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ।

8
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1 ਿਯਸੂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਗਆ। 2 ਸਵੇਰ-ਸਾਰ ਿਯਸੂ
ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ। 3 ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ
ਬੈਿਠਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਤਦ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਜੋ ਿਕ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਿਦਆਂ
ਫ਼ੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵਚਕਾਰ
ਖੜੀ ਕੀਤਾ। 4 ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ! ਇਹ ਔਰਤ
ਉਦੋਂ ਫ਼ੜੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 5 ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ,
ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ
ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?”
6 ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ
ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆਖੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਥੱਲੇ ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 7 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਿਸੱਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁ ੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ
ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਨੁ ੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ।”
8 ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਥੱਲੇ ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ।
9 ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ
ਜਾਣ ਲੱਗ।ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਗਏ, ਿਫ਼ਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਿਯਸੂ ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਿਹ ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ। 10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਹੇ ਔਰਤ, ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ
ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ?” 11 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਨਹੀਂ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।” ਿਫਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ, ਪਰ ਿਫਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਂ।”

ਿਯਸੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਫਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਨੁ ੱਖ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ
ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ।” 13 ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ
ਿਸਰਫ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ, ਜੋ ਇਹ ਆਖਦਾ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈਂ।” 14 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਮੈਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 15 ਤੁਸੀਂ
ਲੋ ਕ ਮਨੁ ੱਖੀ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 16 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ
ਿਨਆਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਿਪਤਾ ਿਜਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। 17 ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਦੋ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ।
18 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ, ਿਜਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।” 19 ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?” ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਂਦ।ੇ ” 20 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼
ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਕੋਲ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਅਜੇ ਿਯਸੂ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।
12

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋ ਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਮਰ
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ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹਾਂ।” 22 ਫੇਰ ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ “ਕੀ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇਗਾ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ।” 23 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
24 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ
ਿਵੱਚ ਮਰੋਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਹ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਓਗੇ।” 25 ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ “ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?” ਿਯਸੂ ਨੇ ਜ਼ਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਉਹੀ
ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹੰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। 26 ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ।”
27 ਲੋ ਕ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 28 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ। 29 ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ।” 30 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ
ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੋ ਉਸ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਗੇ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। 32 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ।” 33 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ
ਰਹੇ ਿਫਰ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗ?ੇ ”
34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਹਰੇਕ ਜੋ, ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ।
35 ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਪਰ ਪੁੱਤਰ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 36 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।
37 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। 38 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਖ
ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਿਕਹਾ ਹੈ।” 39 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਹੈ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੀ ਅੰਸ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਕੀਤੇ। 40 ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਿਸਆ, ਿਜਹੜਾ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ 41 ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਪਰ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ
ਿਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।” 42 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੀ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 43 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ
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ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ? ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ
ਸੁਨਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। 44 ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਹੋ ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹੈ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ! ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ। 45 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ,
ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 46 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ
ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 47 ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਣ ਤੋਂ
ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ।”
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਿਕ
ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ।” 49 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
50 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ
ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਨਆਈਂ ਹੈ। 51 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁ ੱਖ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ
ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।” 52 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਪਰ ਤੂੰ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। 53 ਕੀ ਤੂੰ
ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਂ? ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਨਬੀ ਮਰ
ਗਏ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ?” 54 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ
ਉਸ ਆਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਦਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 55 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 56 ਤੁਹਾਡਾ
ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿਦਨ ਵੇਖੇ।
ਉਸ ਨੇ ਓਹ ਿਦਨ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ।” 57 ਿਫਰ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ? ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਵੇਿਖਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਤੂੰ ਪੰਜਾਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਵੀ ਨਹੀਂ।” 58 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ
ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ।” 59 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ।
ਪਰ ਿਯਸੂ ਲੁ ੱਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ।
48
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ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
1 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ
ਵੇਿਖਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਸੀ। 2 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੈ,
ਪਰ ਿਕਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ?”
3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂਬਾਪ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। 4 ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਿਦਨ ਰਿਹੰਦੇ ਕਰਨਾ
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਫਰ ਰਾਤ
ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
5 ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਹਾਂ।”
6 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਿਮੱਟੀ ਿਗੱਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਈ। 7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਅਤੇ
ਿਸਲੋ ਆਮ ਦੇ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋ,” ਿਸਲੋਆਮ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ “ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆ।” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁੰਡ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ
ਿਦਸਦਾ ਸੀ। 8 ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।” 9 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਂ ਉਹੀ
ਹੈ।” ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।” ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ।” 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਿਫਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਕਵੇਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ?” 11 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਿਯਸੂ ਨਾਮੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਿਮੱਟੀ ਗੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ
ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸਲੋਆਮ ਕੁੰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਜਦ
ਮੈਂ ਿਸਲੋਆਮ ਕੁੰਡ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ
ਹੋ ਿਗਆ।” 12 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?” ਉਸ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।”
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ , “ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਕੋਲ ਿਲਆਏ, ਜੋ
ਪਿਹਲਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀ। 14 ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਮੱਟੀ ਿਗਲੀ ਕੀਤੀ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਓਹ ਿਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਸੀ।”
15 ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੈਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਕਵੇਂ ਿਮਲੀਆਂ?” ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਉਸ
ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਿਗੱਲੀ ਿਮੱਟੀ ਲਗਾਈ ਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।” 16 ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕੁਝ ਹੋਰ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਅਿਜਹੇ ਚਮਤਕਾਰ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ
ਨਾ ਹੋਏ। 17 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ?” ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ।” 18 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸੱਿਦਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਅੰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 19 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂਬਾਪ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਅੰਨਾ ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਿਕਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
20 ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ
ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀ। 21 ਪਰ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਿਦਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਕਸ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।” 22 ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ
ਸਨ। ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਏਕਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। 23 ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ
ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ।” 24 ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ , ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ (ਿਯਸੂ) ਪਾਪੀ ਹੈ।” 25 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ
13
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ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ।” 26 ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ ਿਕਵੇਂ
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ?” 27 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ
ਗੱਲ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਿਕਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?” 28 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ
ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਿਕਹਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ।
29 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ
ਹੈ।” 30 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 31 ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਣਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 32 ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਜਨਮੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 33 ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।” 34 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?” ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।
ਆਤਿਮਕ ਅੰਨਾਪਣ
ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਥੋਂ
ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ
ਤੂੰ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?” 36 ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਾਂ।” 37 ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।” 38 ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਪਰ੍ਭੂ! ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।” 39 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ
ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਨੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ।” 40 ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਿਯਸੂ
ਨੇ ੜੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ! ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹਾਂ?” 41 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦ।ੇ ਪਰ ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ
ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।”
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ਚਰਵਾਹੇ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਆਦਮੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਿਵੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਰਾਹ ਤੋਂ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹੈ। 2 ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ। 3 ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਸਦਾ
ਬੋਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਅੱਗ-ੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ; ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।
5 ਪਰ ਉਹ ਪਰਾਏ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਗਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਾਏ
1 ਿਯਸੂ ਨੇ
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ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ।” 6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਿਯਸੂ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। 8 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਏ, ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਸਨ, ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 9 ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ
ਵੜਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਇਆ
ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ।
10 ਚੋਰ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ
ਜੀਵਨ। 11 ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਅਯਾਲੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ
ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 12 ਇੱਕ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਯਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਘਆੜ ਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆਂ ਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ
ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਘਆੜ ਉਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 13 ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ
ਿਖਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। 14 ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਅਯਾਲੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਦਾ
ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ 15 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 16 ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ
ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਅਯਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।
17 ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਕੋਈ ਮਨੁ ੱਖ
ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਂਹਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ
ਗੁਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 18 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।” 19 ਿਯਸੂ ਦੇ ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ , ਇੱਕ ਵਾਰ
ਫ਼ੇਰ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ।
20 ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੂਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਉਂ
ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ?” 21 ਪਰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ
ਭੂਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਭੂਤ ਿਕਸੇ ਅੰਨੇ
ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ!”
7 ਤਦ

ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਠਾ ਦਾ
ਿਤਉਹਾਰ ਆਇਆ। 23 ਿਯਸੂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਿਡਉਢੀ
ਤੇ ਟਿਹਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 24 ਯਹੂਦੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਿਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਿਵੱਚ
ਰੱਖੇਂਗਾ? ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ।” 25 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।
26 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ
ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। 27 ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ
ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚਲਦੀਆਂ
ਹਨ। 28 ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 29 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ,
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। 30 ਕੋਈ ਵੀ ਉਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
22 ਇਹ
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ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਹਾਂ।” 31 ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ। 32 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਿਵਖਾਏ,
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਹ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?” 33 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਕਸੇ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਿਲਆ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ
ਪਰ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ
ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।” 34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਆਿਖਆ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋ’। 35 ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਉਹ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਦੇਵਤੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 36 ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲ
ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਿਸਰਫ਼ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ
ਭੇਜਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ। 37 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ
ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾ ਕਰੋ। 38 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਂਗੇ
ਿਕ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹਾਂ।” 39 ਯਹੂਦੀ
ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਗਆ।
40 ਿਯਸੂ ਿਫਰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਠਿਹਿਰਆ। 41 ਉੱਥੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, “ਯੂਹੰਨਾ
ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ
(ਿਯਸੂ) ਬਾਰੇ ਆਿਖਆ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ।” 42 ਉੱਥੇ ਿਫਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।

11
ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ
1 ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਬੈਤਅਿਨਯਾ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਗਰ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 2 ਇਹ ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਉੱਤੇ ਅਤਰ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ
ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਲਾਜ਼ਰ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਭਰਾ ਿਬਮਾਰ ਸੀ। 3 ਇਸ
ਲਈ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ,
“ਪਰ੍ਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਰਾ ਿਮੱਤਰ ਲਾਜ਼ਰ ਿਬਮਾਰ ਹੈ।” 4 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।” 5 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਿਰਯਮ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ। 6 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਲਾਜ਼ਰ ਬੜਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਿਜੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਰੁਕ ਿਗਆ। 7 ਤਦ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ।” 8 ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਗੁਰੂ! ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ
ਪਿਹਲਾਂ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਿਫਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ।” 9 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਕੀ ਿਦਨ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ?ੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਦਨ
ਨੂੰ ਚਲੇ ਤਾਂ ਠਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ
ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 10 ਪਰ ਜੋ ਮਨੁ ੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ,
ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਠਕਰ ਖਾਂਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
11 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡਾ ਿਮੱਤਰ
ਲਾਜ਼ਰ ਸੌਂ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।”
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ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੌਂ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ
ਜਾਗ ਜਾਵੇਗਾ।” 13 ਿਯਸੂ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ
ਿਗਆ। ਪਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨੀਂਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ। 14 ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਕਹਾ, “ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ
ਿਗਆ ਹੈ। 15 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਂਗ।ੇ ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ।”
16 ਤਦ ਥੋਮਾ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਦੀਦੁਮੁਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਚਲੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ।”
12 ਚੇਿਲਆਂ

ਿਯਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਬੈਤਅਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲਾਜ਼ਰ
ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਚਾਰ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 18 ਬੈਤਅਿਨਯਾ ਤੋਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵਚਕਾਰ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੀ। 19 ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ
ਕਰਨ ਆਏ। 20 ਜਦ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ ਪਰ ਮਿਰਯਮ ਘਰ ਹੀ
ਰਹੀ। 21 ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਹੁੰਦ,ੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। 22 ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਂਗ,ੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।” 23 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ।” 24 ਮਾਰਥਾ ਬੋਲੀ “ਮੈਂ
ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਨਆਂ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਜੀ
ਉੱਠੇਗਾ।” 25 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ
ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਿਜਹੜਾ ਮਨੁ ੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ। 26 ਹਰ
ਮਨੁ ੱਖ, ਜੋ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ
ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਮਾਰਥਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ?”
27 ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਂ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ
ਮਸੀਹ ਹੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਸੀ।”
17 ਿਯਸੂ

ਿਯਸੂ ਰੋਇਆ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਥਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ
ਮਿਰਯਮ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕੱਿਲਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
29 ਜਦੋਂ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਗਈ। 30 ਿਯਸੂ ਹਾਲੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਿਚਆ ਸੀ,
ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਉਸ ਥਾਂ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਮਾਰਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਈ ਸੀ।
31 ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ
ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਦਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ
ਬਹਾਰ ਜਾਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ
ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 32 ਮਿਰਯਮ ਉੱਥੇ
ਆਈ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ,
ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ।” 33 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਆਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। 34 ਉਸ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।” ਉਨਾਂ ਆਿਖਆ,
“ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖ।ੋ ” 35 ਿਯਸੂ ਰੋਇਆ, 36 ਿਫਰ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।”
37 ਪਰ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ
ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ
ਸਿਕਆ?”
28

ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਿਜਵਾਲਣਾ
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38 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ
ਕੀਤਾ। ਿਯਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਸੀ,
ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਧਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 39 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੋ।” ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਲਾਜ਼ਰ
ਨੂੰ ਮਿਰਆਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਬੂ
ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।” 40 ਿਯਸੂ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਾਦ ਕਰ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਵੇਖੇਂਗੀ।” 41 ਫ਼ੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਤੋਂ
ਪੱਥਰ ਹਟਾਇਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ
ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। 42 ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ
ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ
ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।” 43 ਇਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ
ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, “ਲਾਜ਼ਰ, ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆ।”
44 ਉਹ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ। ਉਸ
ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਰੁਮਾਲ
ਨਾਲ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ
ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਓ।”

ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸਾਿਜਸ਼
ਮੱਤੀ 26:1-5; ਮਰਕੁਸ 14:1, 2; ਲੂ ਕਾ 22:1, 2
45 ਬਹੁਤ

ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਉੱਥੇ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ
ਸਨ। ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 46 ਪਰ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਕੋਲ
ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 47 ਤਾਂ ਿਫਰ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 48 ਜੇਕਰ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੇਗਾ। ਤਦ ਿਫਰ ਰੋਮੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।” 49 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਯਾਫ਼ਾ ਸੀ। ਉਹ
ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 50 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਸਾਰੀ
ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ
ਹੈ।” 51 ਕਯਾਫ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ
ਸਾਲ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 52 ਹਾਂ, ਿਯਸੂ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੂਦੀ
ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰ ਲਵੇ। 53 ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। 54 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਖੁੱਲੇ-ਆਮ ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਛੱਡ ਕੇ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ ਉਜਾੜ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਰਹਾ।
55 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇ ੜੇ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। 56 ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?” 57 ਪਰ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਿਗਆ
ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਣ।
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ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਰ ਪਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 26:6-13; ਮਰਕੁਸ 14:3-9
1 ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਿਯਸੂ ਬੈਤਆਿਨਯਾ
ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਲਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਰ ਉਹ ਆਦਮੀ
ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ l 2 ਉੱਥੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਭੋਜਨ
ਵਰਤਾਇਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 3 ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਜਟਾਮਾਂਸੀ ਦਾ ਮਿਹੰਗਾ ਅਤਰ ਿਲਆ।
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ
ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਅਤਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ
ਭਰ ਿਗਆ। 4 ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਸੀ। (ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਸੀ) ਯਹੂਦਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ 5 “ਉਹ ਅਤਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਿਸੱਿਕਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ
ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਤੇ ਮਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਅਤਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਿਵੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।” 6 ਯਹੂਦਾ
ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ
ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ। ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਲਈ ਧਨ
ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੋਰੀ
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਉਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਕਰਨ ਿਦਉ।
8 ਕੰਗਾਲ ਲੋ ਕ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ।”
ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜਸ਼
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾਣ ਗਏ ਿਕ ਿਯਸੂ ਬੈਤਅਿਨਯਾ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਆਏ।
ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਿਜਵਾਇਆ ਸੀ। 10 ਤਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ। 11 ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਯਸੂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ
ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
9

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਉਣਾ
ਮੱਤੀ 21:1-11; ਮਰਕੁਸ 11:1-11; ਲੂ ਕਾ 19:28-40
12 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ
ਆਏ ਸਨ। 13 ਉਹ ਖਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ; “ਹੋਸੰਨਾ! ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ
ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ!” 14 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 15 “ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਡਰ! ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਇੱਕ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” 16 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਿਚਆ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ
ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 17 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ
ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਿਕ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ
ਉਸ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ
ਰਹੇ ਸਨ। 18 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। 19 ਿਫ਼ਰ
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, “ਦੇਖੋ! ਸਾਡੀ
ਯੋਜਨਾ ਿਵਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ
ਰਹੇ ਹਨ।”
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ਯੂਨਾਨੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ
ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਪਸਾਹ ਦੇ
ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। 21 ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਬੈਤਸੈਦਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
22 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਿਦਯਾਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਅੰਿਦਯਾਸ ਅਤੇ
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ। 23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।
24 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਗਰ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਇਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫ਼ਲ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 25 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁ ੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਿਜਹੜਾ ਮਨੁ ੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। 26 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁ ੱਖ ਮੇਰੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਦ
ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੇਵਕ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ
ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਪਤਾ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
20

ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ, “ਹੇ ਿਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ
ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾ?” ਨਹੀਂ! ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਆਇਆ ਹਾਂ। 28 ਹੇ ਿਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਡਆਈ
ਦੇ! ਿਫ਼ਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਵਿਡਆਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਦੇਵਾਂਗਾ।”
29 ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਉੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਨਾਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਬੱਦਲ ਗਰਿਜਆ ਹੈ।” ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।” 30 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। 31 ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 32 ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚਾਂਗਾ।”
33 ਇਹ ਆਖ ਕੇ, ਿਯਸੂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮਰੇਗਾ। 34 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਮਸੀਹ ਸਦਾ ਜੀਵੇਗਾ ਤਾਂ ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਇਹ ਿਕਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁ ੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਉੱਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਕੌਣ ਹੈ?” 35 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ “ਚਾਨਣ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਤੁਰ।ੋ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁ ੱਖ
ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਚੱਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ। 36 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚਾਨਣ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋ।”
27

ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ
ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਅਿਜਹੀ ਜਗਾ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। 37 ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਿਖਆ
ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 38 ਇਹ ਤਾਂ
ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕੇ: “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਿਕਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਕਸ
ਨੇ ਵੇਖੀ?” 39 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਯਸਾਯਾਹ ਿਫਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, 40 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਕਠਰ ਕਰ ਿਦੱਤ।ੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਨਾ ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ
ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਫ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ
ਕਰ ਸਕਾਂ।” 41 ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ
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ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਵੇਖੀ ਸੀ। 42 ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਆਗੂ ਸਨ। ਪਰ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਕੇ ਨਾ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 43 ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ।
ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਚਨ: ਿਨਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ
ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 45 ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ
ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।
46 ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਮਨੁ ੱਖ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਰਹੇ। 47 ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਿਸਿਖਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। 48 ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਸ
ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏਗਾ। 49 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ
ਸਗੋਂ ਿਜਸ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
50 ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਬਚਨ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ।”
44 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
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ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ
1 ਇਹ ਸਮਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ
ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇ ੜੇ ਸੀ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ
ਨੇ ੜੇ ਸਨ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਦਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। 2 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। 3 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ। 4 ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਯਸੂ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੌਲੀਆ ਿਲਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਿਲਆ। 5 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ
ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਉਸ
ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ
ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। 6 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਤਰਸ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਵੋਂਗੇ?” 7 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਿਖਆ “ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ,
ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸਮਝੇਂਗਾ।” 8 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਕਦੇ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਵੇਂਗਾ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਪੈਰ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਿਫ਼ਰ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗੀ।”
9 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਫ਼ੇਰ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਅਤੇ ਿਸਰ ਵੀ ਧੋ ਦੇਵ।ੋ ” 10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਉਹ ਮਨੁ ੱਖ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ, ਪਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।” 11 ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ
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ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ: “ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 12 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ
ਹਿਟਆ ਤਾਂ ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਣ ਬੈਠਾ
ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ
ਕੀਤਾ ਹੈ?” 13 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ “ਗੁਰ”ੂ ਅਤੇ “ਪਰ੍ਭੂ” ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। 14 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਵੀ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਾਂਗੂੰ ਧੋਤੇ
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵੋ।
15 ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇੱਕ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ
ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 17 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਂਗੇ। 18 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 19 ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਓਹੀ ਹਾਂ। 20 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਸੋ
ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ
ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਡਆਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ
ਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਦੇਵੇਗਾ।” 33 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਮੈਂ
ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ,
ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ
ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹਾਂ। 34 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ,
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 35 ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਜਾਨਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ।”

ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 26:20-25; ਮਰਕੁਸ 14:17-21; ਲੂ ਕਾ 22:21-

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ
1 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। 2 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। 3 ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਲੈ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 4 ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ।” 5 ਥੋਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”
6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਂ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
7 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਲਆ
ਹੈ।” 8 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ! ਸਾਨੂੰ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।” 9 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਮੈਂ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ
ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਿਜਸ ਮਨੁ ੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ
ਉਸ ਨੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ, ‘ਸਾਨੂੰ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾ?’ 10 ਕੀ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ
ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ? ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਪਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 11 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ
ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਾਂ ਕੰਮਾਂ
ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹਾਂ। 13 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗ,ੇ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਦੇਵਾਂਗਾ। ਿਫਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇਗੀ।
14 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗਾ।”
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21 ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ।” 22 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਪੈ
ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ
ਨਾ ਆਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
23 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 24 ਇਸ ਲਈ
ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਉਹ ਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 25 ਉਹ ਚੇਲਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਹੋਰ
ਨੇ ੜੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛੱਣ ਲੱਗਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ।” 26 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਡਬੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹੀ
ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ।” ਸੋ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਡਬੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ
ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। 27 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੜ ਿਗਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ
ਛੇਤੀ ਕਰ।” 28 ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਿਠਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਿਕਆ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੀ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਿਕਉਂ
ਆਖੀ। 29 ਯਹੂਦਾ ਕੋਲ ਧਨ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ। 30 ਤਾਂ ਯਹੂਦਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਝੱਟ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।

ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ
ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ
ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 32 ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ
ਵਿਡਆਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
31

34

ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਮੱਤੀ 26:31-35; ਮਰਕੁਸ 14:27-31; ਲੂ ਕਾ 22:31-

ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ?” ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
37 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਆ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਾਂ।” 38 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ
ਇੰਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇਂ ਕੁੱਕੜ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।”
36 ਸ਼ਮਊਨ

14

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14:15
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15 “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋਗ।ੇ 16 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇਵੇਗਾ। 17 ਇਹ ਸਹਾਇਕ
ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। 19 ਇਸ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕਉਂਿਕ
ਜੋ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਜਵਾਲੇ ਜਾਉਂਗੇ। 20 ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਾਂ। 21 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ,
ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ
ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਮਨੁ ੱਖ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁ ੱਖ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ-ਆਪ ਉਸ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਾਂਗਾ?” 22 ਤਦ ਯਹੂਦਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ (ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਿਰਯੋਤੀ ਨਹੀਂ), “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ?”
23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਾਂਗ।ੇ 24 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਿਜਹੜੇ
ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।” 25 “ਇਹ
ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੀ। 26 ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਪਤਾ,
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਿਸਖਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਹੈ।” 27 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨਾ ਡਰੇ ਅਤੇ ਘਬਰਾਏ।”
28 ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਫਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ।” ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। 29 ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। 30 “ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ
ਹਾਕਮ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ। 31 ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੂ ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਠ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਚੱਲੀਏ।”

15
ਿਯਸੂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵੇਲ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵੇਲ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ।” 2 ਹਰ ਉਹ ਟਿਹਣੀ ਿਜਹੜੀ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ,
ਉਹ ਵੱਡ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਟਿਹਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਛਾਂਗਦਾ,
ਿਜਹੜੀ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫ਼ਲ ਦੇਵੇ। 3 ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ
ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ। 4 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਹਣੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਜੇਕਰ
1 ਿਯਸੂ
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ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਂਗ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
5 “ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਫ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” 6 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ,
ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਹਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਿਜਹੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
7 “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸੋ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
8 ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ
ਫ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗ।ੇ 9 “ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਤਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ।”
10 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ
ਰਹੋਂਗ।ੇ 11 “ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।” 12 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰੋ। 13 ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ 14 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ। 15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਸ ਕਿਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਇੱਕ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਮੱਤਰ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ।
ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ
ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 16 “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ, ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਲ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗੋਂ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇਵੇ।” 17 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੈਰ

18 ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। 19 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਵਾਗੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ
ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। 20 ਯਾਦ ਕਰੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ: ਇੱਕ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ
ਮੰਿਨਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣਗੇ। 21 ਪਰ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।
22 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦ।ੇ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ
ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 23 ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ
ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 24 ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦ।ੇ ਪਰ
ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਵੀ
ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 25 ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
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ਜੋ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੱਚ ਹੋ
ਜਾਵੇ। “ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ।”
26 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ
ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। 27 ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਹੋ।
1
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ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਠਕਰ ਨਾ ਖਾਓ। 2 ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ
ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। 3 ਉਹ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ
ਆਖੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ।
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ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਥੋੜਹ੍ੇ ਦੇਰ
ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਿਚਰ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵੇਖੋਂਗੇ?” 20 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਂਗੇ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ
l ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ
ਜਾਵੇਗੀ। 21 “ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ
ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜਹ੍ਾ ਨੂੰ ਸਿਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਿਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਲਕ ਜੰਿਮਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਭੁੱਲ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 22 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ
ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। 23 ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ
ਨਹੀਂ ਕਰੋਗ।ੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗੋਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। 24 ਅਜੇ
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਿਗਆ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। 5 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ।
7 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। 8 ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਬਾਰੇ
ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। 9 ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ l 10 ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ
ਿਕ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ।
11 ਸਹਾਇਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ
ਿਨਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ
(ਸ਼ੈਤਾਨ) ਦਾ ਿਨਆਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 12 “ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। 13 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰੇਗਾ। ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਉਹੀ
ਦੱਸੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ। 14 ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। 15 ਉਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਜੋ ਿਪਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ
ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ।

ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ
ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। 26 ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗੋਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। 27 ਿਪਤਾ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। 28 ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।” 29 ਤਦ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੁਝਾਰਤ ਨਹੀਂ। 30 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਸਭ
ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ। ਇਸੇ ਲਈ,
ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ।” 31 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?” 32 ਇੱਕ ਸਮਾਂ
ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਿਖੰਡ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ
ਮੁੜ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋਂਗ।ੇ ਉਹ ਸਮਾਂ
ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। 33 “ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਸਕੋ, ਇਸ
ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੋਂਗੇ। ਪਰ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ
ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ।”

ਚੇਿਲਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ
“ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵੇਖੋਂਗੇ।” 17 ਕੁਝ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜੋ ਉਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ, “ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ?” 18 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਥੋੜੀ
ਦੇਰ” ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜੋ ਉਹ (ਿਯਸੂ) ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਸਮਝੇ। 19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਚੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ

ਿਯਸੂ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਿਪਤਾ, ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਵਿਡਆਈ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਦੇਵੇ। 2 ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ। 3 ਇਹ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 4 ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ
ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਹੇ ਿਪਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜੂਦਗੀ
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ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰ। ਉਸ ਵਿਡਆਈ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ।”
ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁ ੱਖ ਿਦੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। 7 ਹੁਣ
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਲੋਂ ਹੀ
ਆਇਆ ਹੈ। 8 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ
ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 9 ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ।
10 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ
ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਈ। 11 ਹੁਣ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁ ੱਖ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ।
ਪਿਵੱਤਰ ਿਪਤਾ! ਇਨਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੀਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। 12 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਜਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ
ਨਾਸ ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਦੀ ਿਲਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ l
13 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ
ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। 14 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਚਨ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
15 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ , ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਸ਼ਟ
ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 16 ਉਹ ਵੀ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਹਾਂ। 17 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ,
ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। 18 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 19 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣ।
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18

6 ਤੂੰ

ਿਯਸੂ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
20 ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ
ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਗੇ। 21 ਉਹ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ
ਰਿਹਣ। ਿਜਵੇਂ ਹੇ ਿਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੋ ਕ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੇ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 22 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਡਆਈ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। 23 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਿਸੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੂੰ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ। 24 “ਹੇ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ
ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਡਆਈ ਵੇਖ
ਸਕਣ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਸਰਜਣ
ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। 25 ਹੇ ਧਰਮੀ ਿਪਤਾ, ਸੰਸਾਰ
ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋ ਕ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈਂ। 26 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ
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ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ
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1 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹਿਟਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ
ਉਹ ਿਕਦਰੋਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ
ਦਾ ਬਾਗ਼ ਸੀ, ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। 2 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ
ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਉਣਾ ਸੀ। 3 ਿਫ਼ਰ ਯਹੂਦਾ ਉੱਥੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਿਪਆਦੇ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ।
ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਦੀਵੇ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿਥਆਰ ਸਨ। 4 ਿਯਸੂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?” 5 ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਹੀ ਿਯਸੂ ਹਾਂ।” ਯਹੂਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਹੱਥੀਂ
ਫ਼ੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। 6 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹਾਂ” ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਪੱਛੇ ਹਟੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ
ਿਡੱਗ ਪਏ। 7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਿਯਸੂ ਦੀ।”
8 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਤਾਂ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਿਯਸੂ
ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਿਦਉ।” 9 ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ,
“ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ।” 10 ਿਫ਼ਰ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਿਜਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ
ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਨੌ ਕਰ ਤੇ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ। (ਉਸ ਨੌ ਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਖੁਸ ਸੀ) 11 ਿਫਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ
ਪਾ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਿਪਆਲਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ?”

ਅੰਨਾਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਯਸੂ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਿਪਆਿਦਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਬੰਨ ਿਲਆ। 13 ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਅੰਨਾਸ ਕੋਲ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ। ਅੰਨਾਸ ਕਯਾਫ਼ਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕਯਾਫ਼ਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੀ। 14 ਓਹ ਕਯਾਫ਼ਾ ਸੀ,
ਿਜਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
12

57

ਪਤਰਸ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 26:69, 70; ਮਰਕੁਸ 14:66-68; ਲੂ ਕਾ 22:55-

15 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ
ਤੁਿਰਆ। ਉਹ ਚੇਲਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦਾ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਿਵਹੜੇ ਤੱਕ ਿਗਆ। 16 ਪਰ
ਪਤਰਸ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰ ਿਗਆ, ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ, ਿਜਹੜਾ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਨੌ ਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ, ਜੋ ਿਕ ਦੁਆਰਪਾਲ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਪਤਰਸ
ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਇਆ। 17 ਉਸ ਨੌ ਕਰਾਨੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਂ?” ਪਤਰਸ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” 18 ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ
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ਸੀ, ਨੌ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ
ਵੀ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ਾ ਅੱਗ ਸੇਕ ਿਰਹਾ ਸੀ।

71

ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 26:59-66; ਮਰਕੁਸ 14:55-64; ਲੂ ਕਾ 22:66-

19 ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 20 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸਦਾ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਿਲਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਅਤੇ ਹੈਕਲ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ।
21 ਤਾਂ ਿਫਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਸਵਾਲ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਉਨਾਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਸਿਖਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਿਸਆ ਹੈ।” 22 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਇਹ ਆਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” 23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ
ਿਕਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਿਲਆ। ਪਰ
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਿਲਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ?”
24 ਤਾਂ ਿਫਰ ਅੰਨਾਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕਯਾਫ਼ਾ ਕੋਲ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ।

ਪਤਰਸ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੱਤੀ 26:71-75; ਲੂ ਕਾ 22:58-62
25 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਅੱਗ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਅੱਗ ਸੇਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ
ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਹੈਂ?” ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” 26 ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਨੌ ਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੰਨ
ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌ ਕਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ
(ਿਯਸੂ) ਨਾਲ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਸੀ।” 27 ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ!” ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਕੜ
ਨੇ ਬਾਂਗ ਿਦੱਤੀ।

5

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਮੱਤੀ 27:1, 2; 11-14; ਮਰਕੁਸ 15:1-5; ਲੂ ਕਾ 23:1-

28 ਤਦ ਯਹੂਦੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕਯਾਫ਼ਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਚੋਂ ਰਾਜਪਾਲ
ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰਾ ਸੀ ਪਰ ਯਹੂਦੀ
ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 29 ਇਸ ਲਈ ਿਪਲਾਤੁਸ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ?”
30 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਸ
ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।” 31 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੋ।” ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ।” 32 ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਹਾ ਸੀ,
ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਮਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਿਰਆ।
33 ਿਪਲਾਤੁਸ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ?” 34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਿਖਆ
ਹੈ?” 35 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੂੰ
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ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?” 36 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ
ਚੇਲੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।”
37 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ?”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਜੋ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ
ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜਨਮ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ
ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ
ਹਰ ਮਨੁ ੱਖ ਜੋ ਸਿਚਆਈ ਜਾਣਦਾ, ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ
ਹੈ।” 38 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?”
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮੱਤੀ 27:15-31; ਮਰਕੁਸ 15:6-20; ਲੂ ਕਾ 23:13-25
ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼
ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। 39 ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ?”
40 ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ, “ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਤੂੰ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ।” ਬਰੱਬਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀ।
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ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ l
2 ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਿਡਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਗੁੰਦਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਪਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਗਣੀ ਚੋਲਾ ਪਿਹਨਾਇਆ। 3 ਉਹ ਸੈਿਨਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, “ਹੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਨਮਸਕਾਰ।” ਇਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। 4 ਿਪਲਾਤੁਸ
ਨੇ ਿਫਰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ
ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ।” 5 ਿਫਰ ਿਯਸੂ
ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਕੰਿਡਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਅਤੇ ਸਰੀਰ
ਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ।” 6 ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ, “ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦਓ!
ਸਲੀਬ ਿਦਓ!” ਪਰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਿਦਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ।” 7 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ।” 8 ਜਦ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਿਗਆ। 9 ਉਹ
ਮੁੜ ਕਚਿਹਰੀ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ
ਹੈਂ?” ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 10 ਿਪਲਾਤੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਲੀਬ ਤੇ
ਦੇਵਾਂ?” 11 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਪਾਪ ਦਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।” 12 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ
ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, “ਇਸ ਲਈ
ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਦਾ
ਿਮੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 13 ਿਪਲਾਤੁਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਪੱਥਰ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ। (ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਗਬਥਾ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ
ਿਗਆ। 14 ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਸਾਹ
ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ। ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ।” 15 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਡੰਡ ਪਾਈ,
1 ਤਦ ਫੇਰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 19:16

“ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ
ਿਦਓ।” ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇਵਾਂ?” ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡਾ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੈਸਰ।” 16 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ
ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਸਪਾਹੀ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ।
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ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 27:32-44; ਮਰਕੁਸ 15:21-32; ਲੂ ਕਾ 23:26-

17 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਗਆ। ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ “ਗਲਗਥਾ” ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ। 18 ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ
ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਿਵਚਾਲੇ।
19 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤੀ ਿਲਖਵਾ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਪਰ ਲਾਈ
ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ “ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ
ਰਾਜਾ।” 20 ਇਹ ਿਚੰਨ ਪੱਟੀ ਇਬਰਾਨੀ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਟੀ
ਨੂੰ ਪਿੜਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਜਗਹ੍ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੀ ਸੀ। 21 ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਇਹ ਨਾ ਿਲਖ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ
ਿਲਖ ਿਕ, ‘ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ।’ ”
22 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਮੈਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ
ਬਦਲ ਸਕਦਾ।” 23 ਜਦੋਂ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ,
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ
ਵੰਿਡਆ। ਹਰੇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ
ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੁੱਕੜੇ
ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 24 ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ,
“ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ
ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਿਕਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ।” ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ
ਹੋ ਸਕੇ। “ਉਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਿਲਬਾਸ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ।” ਤਦ ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ।
25 ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ
ਭੈਣ, ਕਲੋਪਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਵੀ
ਖੜਹ੍ੀਆਂ ਸਨ। 26 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਚੇਲੇ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਔਰਤ! ਇਹ ਿਰਹਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ।”
27 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ।”
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੇਲਾ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ
ਲੈ ਿਗਆ।

49

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੱਤੀ 27:45-56; ਮਰਕੁਸ 15:33-41; ਲੂ ਕਾ 23:44-

28 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਪਆਸਾ ਹਾਂ।” 29 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾਨ
ਿਸਰਕੇ ਦਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੂਫੇ ਨੂੰ
ਿਗੱਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਪੰਜ ਨੂੰ ਟਿਹਣੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। 30 ਜਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਸਰਕੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਿਲਆ, ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ
ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।

ਵੱਖੀ ਿਵੱਚ ਬਰਛਾ ਮਾਰਨਾ
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31 ਇਹ ਿਦਨ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਿਦਨ ਸਬਤ
ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਲੀਬ ਤੇ
ਟੰਗੀਆਂ ਰਿਹਣ। ਿਕਉਂਿਕ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ
ਸੀ। ਉਨਾਂ ਿਪਲਾਤੁਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ
ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਲੀਬਾਂ
ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕੇ। 32 ਤਦ ਿਸਪਾਹੀ ਆਏ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ
ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ
ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸੀ। 33 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ
ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਤੋੜੀਆਂ। 34 ਪਰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ ਬਰਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਿਵੰਨ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਨੱਕਿਲਆ। 35 (ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ
ਵੇਿਖਆ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ, ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ) 36 ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਦੀ ਇਹ ਿਲਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ
ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ: “ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
37 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਿਲਖਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਲੋ ਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਵੰਿਨਆ ਸੀ।”
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ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ
ਮੱਤੀ 27:57-61; ਮਰਕੁਸ 14:42-47; ਲੂ ਕਾ 23:50-

38 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿਰਮਥੇਆ ਦੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ਼
ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਿਗਆ। 39 ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ। ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸੇਰ
ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਧਰਸ ਨਾਲ ਰਲੇ ਊਦ ਿਲਆਇਆ। 40 ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ
ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ
ਦੇ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਪੇਿਟਆ। 41 ਿਜਸ ਜਗਹ੍ਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਚੜਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ਼ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਬਰ ਸੀ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ। 42 ਆਦਮੀਆਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਨੇ ੜੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ।

20
ਖਾਲੀ ਕਬਰ
ਮੱਤੀ 28:1-8; ਮਰਕੁਸ 16:1-8; ਲੂ ਕਾ 24:1-12
1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਤੜਕੇ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਬਰ
ਕੋਲ ਗਈ, ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਹਨੇ ਰਾ
ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕਬਰ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਤਾਂ ਮਿਰਯਮ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਗਈ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ?”
3 ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਕਬਰ ਵੱਲ ਗਏ। 4 ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ
ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ ਭੱਜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਕਬਰ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। 5 ਇਸ ਨੇ ਥੱਲੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ
ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਫ਼ਨ ਿਪਆ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ
ਨਾ ਿਗਆ। 6 ਤਦ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਪਹੁੰਚਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਿਗਆ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਫ਼ਨ ਿਪਆ
ਵੇਿਖਆ। 7 ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਸਰ
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ਤੇ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਤਿਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਫ਼ਨ
ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਿਫਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਵੀ
ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਇਹ ਉਹ ਚੇਲਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਪਤਰਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪਹੁੰਿਚਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। 9 ਉਹ ਚੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ
ਸਕੇ ਸਨ ਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਕ ਿਯਸੂ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। 10 ਫ਼ੇਰ ਚੇਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।
ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ
ਮੱਤੀ 28:9, 10; ਮਰਕੁਸ 16:9-11
11 ਮਿਰਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਵੇਿਖਆ। 12 ਮਿਰਯਮ
ਨੇ ਦੋ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਿਚੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਤ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਸਰ
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। 13 ਦੂਤਾਂ ਨੇ
ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਹੇ ਔਰਤ, ਤੂੰ ਰੋ ਿਕਉਂ ਰਹੀ ਹੈਂ?” ਮਿਰਯਮ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ।” 14 ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਓਹ
ਵਾਿਪਸ ਮੁੜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਖਿੜਆਂ ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਉਹ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਇਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ। 15 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਔਰਤ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਸਨੂੰ ਭਾਲਦੀ
ਹੈਂ?” ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬਾਗ਼
ਦਾ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਭਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ
ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਾ।” 16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਮਿਰਯਮ।”
ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਬੋਲੀ, “ਰੱਬੋਨੀ” ਭਾਵ “ਪਰ੍ਭੂ।” 17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ
ਨਾ ਫ਼ੜ! ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ: ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ।” 18 ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਚੇਿਲਆਂ ਕੋਲ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਿਸਆ, “ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਸਨ।
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ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ
ਮੱਤੀ 28:16-20; ਮਰਕੁਸ 16:14-18; ਲੂ ਕਾ 24:36-

19 ਉਸੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲੇ l” 20 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ
ਆਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖੀ
ਿਵਖਾਈ। ਚੇਲੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। 21 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਫਰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲੇ ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।” 22 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਉੱਪਰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਵੋ। 23 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।”

ਥੋਮਾ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ
ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੋਮਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੀਦੁਮੁਸ
ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋਮਾ ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 25 ਦੂਜੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ।” ਥੋਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕੱਲਾਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੇ ਛੇਦ ਨਾ ਵੇਖਾਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਿਜੱਥੇ
24 ਜਦ
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ਿਕੱਲਾਂ ਠਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਚ ਨਾ
ਪਾਵਾਂ।” 26 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੇਲੇ ਉਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ। ਥੋਮਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ ਪਰ ਿਯਸੂ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰ ਆਣ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਿਮਲੇ ।” 27 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਇੱਧਰ
ਕਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਿਵੱਚ
ਵਾੜ। ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।” 28 ਥੋਮਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।” 29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਉਹ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ।”
ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਵੇਖ।ੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ
ਗਏ ਹਨ। 31 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ
ਸਕੋ।
30

21
ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਝੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ
1 ਬਾਅਦ

ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤਾ। ਇਹ ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਦੀ ਝੀਲ ਤੇ ਵਾਪਿਰਆ। 2 ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਉੱਥੇ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ, ਥੋਮਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਦੀਦੁਮੁਸ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਥਾਿਨਏਲ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਨ। 3 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫ਼ੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।” ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।” ਤਦ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਮੱਛੀਆਂ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਾ ਫ਼ੜ ਸਕੇ। 4 ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ
ਿਕਨਾਰੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ
ਸੀ। 5 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਮੱਤਰੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ
ਲਈ ਫਿੜਆ?” ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ।” 6 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਪਣਾ ਜਾਲ਼ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਛੀਆਂ ਿਮਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ
ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਿਮਲੀਆਂ। ਜਾਲ਼ ਬਹੁਤ
ਭਾਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਨਾ ਸਕੇ। 7 ਉਹ
ਚੇਲਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ।” ਜਦ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆਂ
ਸੁਿਣਆ, “ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਗਆ 8 ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ
ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਜਾਲ਼ ਿਖੱਚਣ ਲੱਗ।ੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੌ ਕੁ ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ
ਹੀ ਸਨ। 9 ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ,ੇ
ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਸੀ।
10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਉਹ “ਮੱਛੀਆਂ ਿਲਆਓ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣੇ ਫ਼ੜੀਆਂ ਹਨ।” 11 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਜਾਲ਼ ਨੂੰ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਿਖੱਚ ਿਲਆਇਆ। ਇਹ, ਇੱਕ ਸੌ ਤਰਿਵੰਜਾ
ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਬੜੀਆਂ
ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਲ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਿਟਆ। 12 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਵੋ।” ਿਕਸੇ ਚੇਲੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, “ਿਕ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ?” ਉਹ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹੀ ਹੈ। 13 ਿਯਸੂ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੱਛੀ ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ।
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14 ਜੀ

ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਮਊਨ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਿਜੰਨਾਂ ਿਪਆਰ
ਇਹ ਲੋ ਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?” ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।” ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲੇ ਲੇ ਚਾਰ।” 16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਹੇ ਸ਼ਮਊਨ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ?” ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।” ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀਆਂ
ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ।” 17 ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਮਊਨ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ
ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ?” ਪਤਰਸ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ
ਹੈਂ।” ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਪਰ੍ੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।” ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ
ਨੂੰ ਚਾਰ। 18 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੂੰ
ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਪੇਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਿਜੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੰ ਬੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਬੰਨੇ ਗਾ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੀਅ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।” 19 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ।”
15

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਚੇਲਾ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਸੀ, ਉਹ ਚੇਲਾ ਿਪਛੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੇਲਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਵੱਲ ਝੁਿਕਆ ਸੀ ਤੇ ਆਿਖਆ ਸੀ
“ਪਰ੍ਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕੌਣ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ?” 21 ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਛੋਂ ਆਉਂਿਦਆਂ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ? ਇਸ
ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?” 22 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਠਿਹਰੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਛੇ ਹੋ
ਤੁਰ।” 23 ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਿਕ ਇਹ ਚੇਲਾ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਓਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਓਹ ਜੀਵੇ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ?” 24 ਇਹ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। 25 ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਿਲਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵੀ
ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ।
20 ਪਤਰਸ
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ਲੇਖਕ
ਲੂ ਕਾ, ਵੈਦ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਲੂ ਕਾ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ
ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ
(16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16)। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੀ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 60-63 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸਾਮਿਰਯਾ,
ਲੁ ਿਦਯਾ, ਯਾਪਾ, ਅੰਤਾਿਕਯਾ, ਇਕੋਿਨਯੁਮ, ਲੁ ਸਤਾ, ਦਰਬੇ,
ਿਫਿਲੱਪੀ, ਥੱਸਲੁ ਨੀਕਾ ਬੀਰੀਆ, ਅਥੇਨੇ, ਕੁਿਰੰਥੁਸ, ਅਫ਼ਸੁਸ,
ਕੈਸਿਰਆ, ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਰੋਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਲੂ ਕਾ ਨੇ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁ ਸ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ (ਰਸੂਲ 1:1)। ਬਦਿਕਸਮਤੀ
ਨਾਲ, ਿਥਉਿਫ਼ਲੁ ਸ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਲੂ ਕਾ ਦਾ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਸੀ ਜਾਂ
ਿਥਉਿਫ਼ਲੁ ਸ ਸ਼ਬਦ (ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮੀ“ ਹੈ) ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ,
ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਇਦਾ — 1:1-26
2. ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਣ — 2:1-4
3. ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉੱਤੇ ਸਤਾਉ — 2:5-8:3
4. ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਯਹੂੂਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਿਵੱਚ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ — 8:4 - 2:25
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਿਜਆਂ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ — 13:1 - 28:31
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਹੇ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁ ਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੀ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਯਸੂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।
2 ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ , ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸਨ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਿਗਆ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾ ਿਲਆ
ਿਗਆ। 3 ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਰ੍ਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਲੀਆਂ
ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 4 ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। 5 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
1
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ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਕੀ
ਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ? 7 ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸਿਮਆਂ
ਅਤੇ ਵੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ
ਰੱਖੇ ਹਨ। 8 ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਕਨਾਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ
ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। 9 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਉੱਠਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 10 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਜਾਂਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ
ਦੋ ਜਣੇ ਿਚੱਟਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਨੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ। 11 ਅਤੇ
ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗ,ੇ ਹੇ ਗਲੀਲੀ ਮਨੁੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ
ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਿਯਸੂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾ
ਿਲਆ ਿਗਆ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਿਫਰ ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਵਰਗ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਿਖਆ l
6 ਸੋ

ਮੱਿਥਯਾਸ ਦਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ
ਉਹ ਉਸ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਇੱਕ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। 13 ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਪਤਰਸ,
ਯੂਹੰਨਾ, ਯਾਕੂਬ, ਅੰਿਦਯਾਸ, ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ, ਥੋਮਾ, ਬਰਥੁਲਮਈ, ਮੱਤੀ
ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ, ਸ਼ਮਊਨ ਜ਼ੇਲੋਤੇਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 14 ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਈ
ਇਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
15 ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਜੋ ਸਾਰੇ
ਿਮਲ ਕੇ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ
ਬੋਿਲਆ 16 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਿਲਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਜੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜਾ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਇਆ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਆਖੀ
ਗਈ ਸੀ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 18 ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਧਰਮ
ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਿਡੱਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਢੱਡ ਪਾਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ
ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। 19 ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਗਏ, ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ
ਨਾਮ “ਅਕਲਦਮਾ” ਅਰਥਾਤ “ਲਹੂ ਦਾ ਖੇਤ” ਪੈ ਿਗਆ 20 ਿਕਉਂਿਕ
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਘਰ
ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ l ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਵੇ।
21 ਪਰੰਤੂ ਇਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 22 ਯਹੂੰਨਾ ਦੇ
ਬਪਿਤਸਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਤਾਹਾਂ
ਉੱਠਾਇਆ ਿਗਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵ।ੇ 23 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਿਜਹੜਾ ਬਰਸੱਬਾਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ
ਨੂੰ ਯੂਸਤੁਸ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਦੂਜਾ ਮੱਿਥਯਾਸ। 24 ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਤੂੰ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ਪਰਗਟ ਕਰ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੂੰ ਿਕਸਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। 25 ਜੋ
ਇਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲਗੀ ਦੀ ਉਹ ਜਗਹ੍ਾ ਲਵੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਨੇ
ਕੁਧਰਮ ਿਵੱਚ ਛੱਿਡਆ ਤਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ 26 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
12 ਤਦ
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ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੱਿਥਯਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਪਰਚੀ ਿਨੱਕਲੀ। ਤਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਗਆਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ
ਿਗਆ।

2
ਪਿਵੱਤਰ ਦਾ ਉਤਰਨਾ
1 ਜਦੋਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਿਦਨ ਆਇਆ, ਤਦ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ
ਇਕੱਠੇ ਸਨ। 2 ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ ਿਜਵੇਂ
ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਅਨੇ ਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਭਰ ਿਗਆ। 3 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਜਹੀਆਂ
ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰ ਗਈਆਂ। 4 ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਿਜਵੇਂ
ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ।
5 ਯਹੂਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਭਗਤ
ਲੋਕ, ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। 6 ਸੋ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ
ਰਿਹ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। 7 ਉਹ ਅਚਰਜ਼ ਰਿਹ ਗਏ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ
ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਿਜਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਗਲੀਲੀ
ਨਹੀਂ? 8 ਫੇਰ ਿਕਵੇਂ ਹਰੇਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? 9 ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਪਾਰਥੀ, ਮੇਦੀ, ਇਲਾਮੀ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੋਪਟਾਿਮਆ, ਯਹੂਿਦਯਾ, ਕੱਪਦੁਿਕਯਾ, ਪੁੰਤੁਸ, ਏਸ਼ੀਆ
10 ਫ਼ਰੂਿਗਯਾ, ਪਮਫ਼ੁਿਲਯਾ, ਿਮਸਰ, ਿਲਬੀਆ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਰੇਨੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਰੋਮੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ
ਕੀ ਯਹੂਦੀ, ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, 11 ਕਰੇਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ
ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ
ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਿਦਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ! 12 ਅਤੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ
ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? 13 ਦੂਿਜਆਂ ਨੇ ਮਖ਼ੌਲ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਨਵੀਂ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹਨ!
ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਨਾਂ ਿਗਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਹੇ ਯਹੂਦੀਓ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਸਭ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਓ ਇਹ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ!
15 ਿਕ ਇਹ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਜੇ ਤਾਂ ਿਦਨ ਹੀ ਚਿੜਆ ਹੈ। 16 ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਯੋਏਲ
ਨਬੀ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। 17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ
ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਨ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। 18 ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾ
ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। 19 ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼
ਿਵੱਚ ਅਚੰਭੇ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਰਥਾਤ ਲਹੂ ਅਤੇ
ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੁੰਏਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ। 20 ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪਰ੍ਿਸੱਧ
ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸੂਰਜ ਹਨੇ ਰਾ ਅਤੇ ਚੰਨ ਲਹੂ ਵਰਗਾ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 21 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ
ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ
ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ, ਅਚੰਿਭਆਂ ਅਤੇ
ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਹੱਥੀਂ ਿਵਖਾਈਆਂ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 23 ਿਯਸੂ ਨੂੰ ,
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਠਿਹਰਾਈ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਿਗਆਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ
ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਵਾ ਿਦੱਤਾ। 24 ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੀੜਹ੍
14
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ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਅਣਹੋਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਰਹੇ। 25 ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ
ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ
ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ। 26 ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ
ਿਦਲ ਅਨੰ ਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ
ਵੀ ਆਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ, 27 ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਛੱਡੇਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦੇਵੇਂਗਾ। 28 ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਨੰ ਦ
ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।
29 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਮਿਰਆ ਤੇ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। 30 ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ
ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ
ਿਬਠਾਵਾਂਗਾ। 31 ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ
ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਿਲਆ। 32 ਉਸ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਿਜਉਂਦਾ ਉੱਠਾਇਆ, ਿਜਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। 33 ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ, ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ, ਵਹਾ ਿਦੱਤਾ। 34 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਸਵਰਗ ਉੱਤੇ ਨਾ ਿਗਆ, ਪਰ
ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਬੈਠ, 35 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ
ਕਰ ਦੇਵਾਂ।” 36 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ
ਪੱਕੀ ਜਾਣ ਲਵੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੋਨ ਹੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ, ਿਜਸ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ।
37 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੰਨੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ
ਕੀ ਕਰੀਏ? 38 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ
ਪਾਂਓਗੇ। 39 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਿਜੰਿਨਆਂ
ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। 40 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। 41 ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਿਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਲੱਗਭਗ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਗਏ।
42 ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ, ਸੰਗਤੀ
ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ
ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰ ਛਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਚੰਭੇ ਤੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਏ। 44 ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। 45 ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਨ
ਵੇਚ ਕੇ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਦੰਦੇ
ਸਨ। 46 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ
ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਮਨ
ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ। 47 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ,
ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।
43 ਸਭਨਾਂ

3
ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ
1 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 2 ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ
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ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ
ਸੋਹਣਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਿਬਠਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਿਕ ਉਹ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ। 3 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੀ। 4 ਪਤਰਸ
ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਵੱਲ ਵੇਖ 5 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਿਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ
ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। 6 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਫਰ! 7 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ
ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਠਾਇਆ। ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਿਗੱਿਟਆਂ
ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ। 8 ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰਨ
ਲੱਗਾ, ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦਾ
ਹੋਇਆ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 9 ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦਾ ਵੇਿਖਆ। 10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ
ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਹੋਏ।
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਲਾਨ ਿਵੱਚ ਦੌੜੇ ਆਏ, ਿਜਹੜਾ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸੀ,। 12 ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਕਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ?
13 ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਿਪਉਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਵਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਯਸੂ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ। 14 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੂਨੀ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇ। 15 ਅਤੇ
ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। 16 ਉਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨੇ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੰਿਗਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। 17 ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 18 ਪਰ ਿਜਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ
ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਿਕ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ
ਦੁੱਖ ਉੱਠਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 19 ਇਸ
ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਿਮਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਿਦਨ ਆਉਣ। 20 ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵ।ੇ 21 ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੋ
ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਬੀਆਂ
ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਿਖਆ ਸੀ। 22 ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਿਣਓ।
23 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੇ,
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 24 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ, ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ,
ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ। 25 ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ
ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ
ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ, ਤੇਰੀ
ਅੰਸ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ। 26 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
11
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ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਰਕਤ ਦੇਵ।ੇ

4
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
1 ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਾਜਕ, ਹੈਕਲ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਏ। 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ

ਦੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।
3 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵੱਚ
ਰੱਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। 4 ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਿਣਆ, ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ।
5 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ
ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 6 ਅੰਨਾਸ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ, ਕਯਾਫ਼ਾ, ਯੂਹੰਨਾ, ਿਸਕੰਦਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। 7 ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਚਾਲੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਕੇ
ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਿਕਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ?
8 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, 9 ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 10 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। 11 ਇਹ ਉਹ
ਪੱਥਰ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਿਦਆ, ਿਜਹੜਾ ਕੋਨੇ ਦਾ
ਪੱਥਰ ਹੋ ਿਗਆ। 12 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
13 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦਲੇ ਰੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਿਵਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ
ਹੀ ਹਨ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਿਣਆ, ਿਕ ਇਹ ਦੋਨ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਹੇ ਸਨ। 14 ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਵੱਲ ਖੜਹ੍ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਾਮ ਕਿਹ ਸਕੇ।
15 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ,
ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ।ੇ 16 ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਪੱਕਾ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਤੇ ਇਹ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। 17 ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਈਏ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ
ਫੇਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਏ। 18 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣੀ। 19 ਪਰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ
ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਸੁਣੀਏ?। 20 ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ
ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਆਖੀਏ। 21 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਿਜਆਦਾ ਦਬਕਾ ਕੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਿਮਿਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜੋ
ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਦੇ ਸਨ। 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਉਹ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ।
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ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ
ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 24 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ
ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਰਿਚਆ। 25 ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਆਿਖਆ,
“ਕੌਮਾਂ ਿਕਉਂ ਡੰਡ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਨੇ ਿਵਅਰਥ ਸੋਚਾਂ ਿਕਉਂ
ਸੋਚੀਆਂ ਹਨ?” 26 ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ,
ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ,। 27 ਿਕਉਂਿਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਤੇ ਪੁੰਿਤਯੁਸ ਿਪਲਾਤੁਸ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 28 ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਰੇ। 29 ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਿਕ
ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਿਬਨਾਂ ਡਰੇ ਸੁਣਾਉਣ। 30 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਣ। 31 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਟੇ
ਤਾਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਹੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਿਬਨਾਂ
ਡਰੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ।ੇ
23

ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਿਹਕ ਜੀਵਨ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਜਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰ
ਸਨ। 33 ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਿਕਰਪਾ ਸੀ।
34 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਿਵਕੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਿਲਆਉਂਦੇ। 35 ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।
36 ਯੂਸੁਫ਼ ਿਜਸ ਦਾ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਕੁਪਰੁਸ ਦਾ ਰਿਹਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ। 37 ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਰੁਿਪਆ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ।
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ਹਨਾਿਨਯਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ੀਰਾ ਦਾ ਛਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
1 ਹਨਾਿਨਯਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਫ਼ੀਰਾ
ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਿਚਆ। 2 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਿਲਆ, ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਲਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 3 ਤਦ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹਨਾਿਨਯਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ
ਪਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ
ਮੁੱਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇਂ? 4 ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਨਾ
ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਸੋਚੀ? ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਝੂਠ
ਬੋਿਲਆ ਹੈ। 5 ਹਨਾਿਨਯਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਿਡੱਗ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਿਣਆ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਰ ਛਾ ਿਗਆ। 6 ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਫ਼ਨ
ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ। 7 ਇਹ ਘਟਨਾ
ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੱਗਭਗ ਿਤੰਨ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਅੰਦਰ ਆਈ। 8 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
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ਖੇਤ ਐਨੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੇਿਚਆ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਹਾਂ ਐਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਿਚਆ
ਹੈ। 9 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਏਕਾ ਕੀਤਾ? ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੱਬਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਪੈਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ! 10 ਉਹ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ। ਤਦ
ਉਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ। 11 ਤਦ ਸਾਰੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਡਰ ਲੱਗਾ।
ਿਚੰਨ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਲਾਨ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 13 ਹੋਰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਿਫਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਦੇ ਸਨ। 14 ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ
ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਸਨ। 15 ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਤਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
ਹੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। 16 ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
12 ਰਸੂਲਾਂ

ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਿਗਰ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ

17 ਤਦ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਭ ਜੋ ਸਦੂਕੀ ਪੰਥ

ਦੇ ਸਨ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਿਵਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। 18 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 19 ਪਰ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਿਖਆ, 20 ਜਾਓ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। 21 ਇਹ
ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੜਕੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ।ੇ ਜਦੋਂ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। 22 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਿਸਪਾਹੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੁੜ ਗਏ। 23 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾਤ
ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿਹਰੇ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਿਖਆ। 24 ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਪਏ ਿਕ ਹੁਣ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ? 25 ਤਦ ਿਕਸੇ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ, ਿਕ ਵੇਖੋ, ਿਜਨਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਖੜੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ! 26 ਤਦ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਇਆ ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਨ। 27 ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਕੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ। 28 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ
ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਿਫਰ ਵੀ ਵੇਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਇਸ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। 29 ਤਦ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ
ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 30 ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
31 ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ
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ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਤੋਬਾ
ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। 32 ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਹੈ।
33 ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। 34 ਪਰ ਗਮਲੀਏਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਜੋ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਆਦਰਯੋਗ ਸੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ
ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਦਓ 35 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕੋ,
ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
36 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੇਉਦਾਸ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ
ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਆਦਮੀ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਉਹ
ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਿਖੱਲਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇ ਿਠਕਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। 37 ਉਹ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਮਰਦੁਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗਲੀਲ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ
ਯਹੂਦਾ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਿਲਆ। ਉਹ ਦਾ
ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਿਖੱਲਰ ਗਏ।
38 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ
ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਓ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 39 ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਠਿਹਰੋਂ। 40 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਮਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਫਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 41 ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਗਣੇ ਗਏ ਮਹਾਂ ਸਭਾ
ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਚਲੇ ਗਏ। 42 ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ
ਹਟੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ!
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ਸੱਤ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ
1 ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰ ਿਦਨ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਧਵਾਵਾਂ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 2 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਿਖਲਾਉਣ ਿਪਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ।
3 ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੇ ਕਨਾਮ ਅਤੇ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੋ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ
ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਈਏ। 4 ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗ।ੇ 5 ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ, ਪਰ੍ੋਖੋਰੁਸ,
ਿਨਕਾਨਰ, ਤੀਮੋਨ, ਪਰਮਨਾਸ ਅਤੇ ਿਨਕਲਾਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਜੋ
ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸਨੇ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ
ਸੀ। 6 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ।
7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਫੈਲਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਜਾਜਕ ਵੀ ਇਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੀ ਿਗਰ੍ਫ਼ਤਾਰੀ
ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। 9 ਪਰ
ਉਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਿਲਬਰਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ
8
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ਅਤੇ ਕੁਰੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਿਕਲਿਕਯਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਈ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ
ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ 10 ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧ
ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣਾ
ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 11 ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਇਹ
ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। 12 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਏ ਅਤੇ
ਫੜਹ੍ ਕੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। 13 ਉਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈ। 14 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ
ਦੇਵੇਗਾ। 15 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ
ਸਨ, ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸਵਰਗ ਦੂਤ
ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਚਮਕਦਾ ਦੇਿਖਆ।
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ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਤ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਹਨ? 2 ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮੈਸੋਪਟਾਿਮਆ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ। 3 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ਚੱਿਲਆ ਜਾ। 4 ਤਦ ਉਹ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਿਸਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਿਪੱਛੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਿਲਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਿਜੱਥੇ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਿਦੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵਾਇਦਾ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ
ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। 7 ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਿਜਸ ਦੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ।
8 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਨੇ ਮ ਬੰਿਨਆ, ਇਸ ਤਰਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਇਸਹਾਕ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਘਰ ਯਾਕੂਬ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰ
ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੰਮੇ। 9 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ
ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣ,
ਿਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 10 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। 11 ਿਫਰ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ
ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। 12 ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ। 13 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ। 14 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਝੱਤਰ
ਜਣੇ ਸਨ, ਬੁਲਾ ਿਲਆ। 15 ਯਾਕੂਬ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ
ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਵੀ। 16 ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ
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ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ ਗਏ ਜੋ ਹਮੋਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਸੀ। 17 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ
ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। 18 ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ, ਿਜਹੜਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 19 ਉਹ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ,
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਨਾ
ਰਿਹਣ। 20 ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ
ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਲਦਾ ਿਰਹਾ। 21 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ
ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਿਲਆ। 22 ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਵੱਿਦਆ ਿਸੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ
ਸਮਰੱਥ ਸੀ। 23 ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਦੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਲਵਾਂ। 24 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਵਹਾਰ
ਹੁੰਦਾ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਿਲਆ। 25 ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੇ। 26 ਿਫਰ
ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ
ਭਰਾ ਹੋ। ਿਫਰ ਿਕਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ? 27 ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ? 28 ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਤੂੰ ਕੱਲ ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ? 29 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ
ਕੇ ਮੂਸਾ ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ।
ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। 30 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ
ਸੀਨਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਤ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਿਵੱਚ
ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। 31 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ
ਦੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨੇ ੜੇ ਿਗਆ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 32 ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ,
ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਤਦ ਮੂਸਾ
ਕੰਬ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ। 33 ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਆਪਿਣਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ। 34 ਮੈਂ ਿਦਸ਼ਟੀ ਕਰ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਕਸ਼ਟ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਿਰਆ ਹਾਂ ਸੋ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਭੇਜਾਂਗਾ। 35 ਉਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ
ਬਣਾਇਆ? ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ
ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਕਰਕੇ ਭੇਿਜਆ। 36 ਇਹੋ ਮਨੁੱਖ ਿਮਸਰ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ, ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਆਇਆ। 37 ਇਹ ਉਹ ਮੂਸਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ
ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ। 38 ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਜਾੜ ਦੀ
ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਸੀਨਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਜਉਂਦੇ ਬਚਨ ਪਾਏ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। 39 ਪਰ ਸਾਡੇ ਿਪਉਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਧੱਕਾ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਦਲ ਿਮਸਰ ਦੀ ਵੱਲ ਿਫਿਰਆ। 40 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ
ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੂਸਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ
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ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। 41 ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਾਈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। 42 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ
ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ
ਤੱਕ ਭੇਟ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੜਾਏ?” 43 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲੋਕ ਦੇ
ਤੰਬ,ੂ ਅਤੇ ਿਰਫ਼ਾਨ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ , ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ
ਿਫਰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਜਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬੁਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਵਾਂਗਾ।
44 ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹਨਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ
ਿਕ, ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।
45 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ
ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਲਆਏ, ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਪਾਇਆ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਿਰਹਾ। 46 ਦਾਊਦ
ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਉਹ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਾਵੇ। 47 ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ। 48 ਪਰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਨਬੀ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, 49 ਸਵਰਗ ਮੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ
ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਭਵਨ ਬਣਾਓਗੇ? ਪਰ੍ਭੂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਾਮਗਾਹ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? 50 ਕੀ ਮੇਰੇ ਹੀ
ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ?
51 ਹੇ ਹਠੀਲੇ ਲੋ ਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬੇਸੁੰਨਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ
ਸਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ
ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। 52 ਨਬੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ? ਸਗੋਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ ਿਜਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਹੋਏ। 53 ਤੁਸੀਂ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਇਆ
ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਓ

54 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਦੰਦ ਪੀਹਣ ਲੱਗ।ੇ 55 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ

ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਵੇਿਖਆ। 56 ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼
ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਵੇਖਦਾ
ਹਾਂ! 57 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਡੰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ
ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। 58 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੌਲੁਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ
ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ। 59 ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਹ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ,
ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ! 60 ਿਫਰ ਉਹ ਗੋਿਡਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਿਕ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਪਾਪ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਿਗਆ l

8
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਉਹ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਉਹ ਸਭ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖੱਲਰ
ਗਏ। 2 ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
1 ਸੌਲੁਸ
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ਵੱਡਾ ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ। 3 ਪਰ ਸੌਲੁਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ
ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ

4 ਿਜਹੜੇ ਿਖੱਲਰ ਗਏ ਸਨ, ਘੁੰਮਦੇ ਿਫਰਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 5 ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਨਗਰ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 6 ਅਤੇ ਜਦੋਂ

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜੋ ਉਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੇ ਤਾਂ ਇੱਕ
ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਇਆ। 7 ਿਕਉਂਿਕ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਿਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਸਨ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਿਨੱਕਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ
ਅਧਰੰਗੀ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਬਥੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 8 ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰ
ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਆਨੰ ਦ ਹੋਇਆ।
ਜਾਦੂਗਰ ਸ਼ਮਊਨ
ਪਰ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨਗਰ
ਿਵੱਚ ਜਾਦੂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਹਾਂ। 10 ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਵੱਡੇ ਸਭ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ! 11 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਦੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। 12 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ
ਔਰਤਾਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। 13 ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋ ਪਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ
ਰਿਹ ਿਗਆ।
9

ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ
ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ ਇਹ ਸੁਿਣਆ
ਿਕ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਿਲਆ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। 15 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ। 16 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਤੇ ਨਾ ਉਤਿਰਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ। 17 ਤਦ ਇਨਾਂ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ।
18 ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਿਲਆਇਆ। 19 ਅਤੇ
ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਿਦਉ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਤੇ ਹੱਥ
ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। 20 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੇਰੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਿਚਆ! 21 ਤੇਰਾ ਇਸ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਸਾਂਝ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸੱਧਾ ਨਹੀਂ। 22 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਚ ਹੈ ਮਾਫ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਿਪੱਤ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ
ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਹੈਂ। 24 ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀਆਂ
ਹਨ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਪਵੇ।
25 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ
ਤਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ।
14

ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਅਤੇ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ
ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਕੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਉੱਠ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
26
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ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਹੈ। 27 ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਿਕ ਕੂਸ਼ ਦੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਖੋਜਾ ਅਤੇ ਕੂਸ਼
ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੰਦਾਕੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। 28 ਉਹ ਮੁਿੜਆ
ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ। 29 ਤਦ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਚੱਲ ਅਤੇ
ਇਸ ਰੱਥ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ। 30 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ
ਪੜਦੇ ਹੋ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ? 31 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ
ਨਾ ਸਮਝਾਵੇ, ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। 32 ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਜੋ ਉਹ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਡ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵੱਢੇ
ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਲੇਲਾ ਆਪਣੀ ਉੱਨ ਕਤਰਨ
ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ
ਖੋਲਦਾ! 33 ਉਹ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾ ਿਨਆਂ ਖੁੱਸ ਿਗਆ।
ਉਹ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾ ਕੌਣ ਿਬਆਨ ਕਰੇਗਾ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦਾ ਪਰ੍ਾਣ
ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। 34 ਤਾਂ ਉਸ ਖੋਜੇ ਨੇ
ਅੱਗੋਂ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਨਬੀ ਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ?
35 ਤਦ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਲਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਕੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। 36 ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ।ੇ ਤਦ
ਉਸ ਖੋਜੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਵੇਖ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? 37 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ
ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਂ।” ਉਸ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।” 38 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਰੱਥ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਅਤੇ ਖੋਜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। 39 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਆਏ ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਖੋਜੇ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 40 ਪਰ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਅਜ਼ੋਤੁਸ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭਨਾਂ
ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿਗਆ।

9
ਸੌਲੁਸ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਾ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:6-16; 26:12-18
1 ਸੌਲੁਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਿਚੱਠੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਿਕ, ਜੋ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ,
ਚਾਹੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂ। 3 ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਮਕੀ, 4 ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਸੌਲੁਸ, ਹੇ
ਸੌਲੁਸ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? 5 ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ
ਹੈਂ। 6 ਪਰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। 7 ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੇ ਿਕ ਉਨਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ
ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 8 ਸੌਲੁਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਿਠਆ ਪਰ
ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ। 9 ਅਤੇ
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ਉਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੇਖ ਨਾ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਾ
ਪੀਤਾ।
10 ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਉਹ
ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹਨਾਿਨਯਾਹ! ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 11 ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਉੱਠ ਅਤੇ
ਉਸ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਜੋ “ਿਸੱਧੀ” ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ
ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੌਲੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁ ੱਖ ਜੋ ਤਰਸੁਸ ਦਾ ਰਿਹਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਿਕਉਂਿਕ ਵੇਖ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। 12 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਆਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਫੇਰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਵੇ। 13 ਪਰ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ! 14 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ
ਿਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇ। 15 ਪਰ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਕਰੇ। 16 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। 17 ਤਦ ਹਨਾਿਨਯਾਹ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ
ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਭਾਈ ਸੌਲੁਸ, ਪਰ੍ਭੂ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਸ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਂ।
18 ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਿਛਲਕੇ ਿਡੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ
ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ
ਬਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਸੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਚਾਰ

19 ਫੇਰ ਉਹ ਕਈ ਿਦਨ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ।

20 ਅਤੇ

ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 21 ਅਤੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ
ਅਚਰਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ
ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇ? 22 ਪਰ ਸੌਲੁਸ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਸੀਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 23 ਜਦੋਂ
ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ। 24 ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ। 25 ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਟੋਕਰੇ
ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੌਲੁਸ
ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਰਲ
ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਭ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਚੇਲਾ ਹੈ। 27 ਪਰ ਬਰਨਬਾਸ
ਉਹ ਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ
ਨੇ ਿਕਸ ਪਰਕਾਰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਿਬਨਾਂ ਡਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। 28 ਤਦ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ। 29 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਤੇ ਿਬਨਾਂ ਡਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। 30 ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਤਰਸੁਸ ਦੀ ਵੱਲ ਭੇਜ
26 ਜਦੋਂ
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ਿਦੱਤਾ। 31 ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ, ਗਲੀਲ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦਾ ਅਨੰ ਦ ਿਲਆ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਿਵੱਚ
ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਲੁ ੱਦਾ ਅਤੇ ਯਾਪਾ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ
ਿਫਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਤਰਸ ਸਭ ਪਾਸੇ ਿਫਰਦਾਿਫਰਦਾ ਉਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਿਜਹੜੇ ਲੁ ੱਦਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ। 33 ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐਿਨਯਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ
ਿਜਹੜਾ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। 34 ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਐਿਨਯਾਸ, ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਵਛਾਉਣਾ ਸੁਧਾਰ,
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ! 35 ਤਾਂ ਲੁ ੱਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਨ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਿਫਰੇ।
36 ਯਾਪਾ ਿਵੱਚ ਤਿਬਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਦੋਰਕਸ ਇੱਕ ਚੇਲੀ
ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 37 ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਨੀਂ ਿਦਨੀਂ
ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ
ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 38 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੁ ੱਦਾ, ਜੋ ਯਾਪਾ ਦੇ ਨੇ ੜੇ
ਸੀ, ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਪਤਰਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ
ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਿਰਓ।
39 ਤਦ ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ
ਪੁੱਿਜਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਿਵਧਵਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜਤੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਜੋ
ਦੋਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਿਦਆਂ ਬਣਾਏ ਿਵਖਾਲਦੀਆਂ ਸਨ।
40 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਮਰ੍ਤਕ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਤਿਬਥਾ, ਉੱਠ!
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
ਉੱਠ ਬੈਠੀ! 41 ਉਹ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਾਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ
ਿਵਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਉਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰ
ਕੀਤਾ। 42 ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਯਾਪਾ ਿਵੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 43 ਿਫਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਯਾਪਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚਮੜੇ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ।
32

10

ਕੁਰਨੇ ਿਲਯੁਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
1 ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਕੁਰਨੇ ਿਲਯੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ,
ਿਜਹੜਾ ਇਤਾਿਲਯਾਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। 2 ਉਹ ਧਰਮੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 3 ਉਹ ਨੇ ਿਦਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ
ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਕੁਰਨੇ ਿਲਯੁਸ! 4 ਉਹ ਨੇ
ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ,
ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਦਾਨ ਯਾਦਗੀਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ 5 ਅਤੇ ਹੁਣ
ਯਾਪਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾ ਲੈ। 6 ਉਹ ਸ਼ਮਊਨ, ਿਜਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਘਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਮਿਹਮਾਨ ਹੈ। 7 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਤ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ
ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਿਨੱਤ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ
ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਸਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ 8 ਅਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ
ਯਾਪਾ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ।
ਪਤਰਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 10:9

692

9 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ
ਨੇ ੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਗਆ 10 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਿਕ
ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਤਆਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਬੇਸੁਧ ਹੋ
ਿਗਆ। 11 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਿਜਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਲੇ ਸਨ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਵੱਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। 12 ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੌਪਾਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਸਨ। 13 ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਿਕ ਹੇ ਪਤਰਸ ਉੱਠ, ਮਾਰ ਅਤੇ ਖਾ!
14 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। 15 ਿਫਰ
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਿਕ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਿਹ। 16 ਇਹ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ।
17 ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ
ਦਰਸ਼ਣ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਿਜਹੜੇ ਕੁਰਨੇ ਿਲਯੁਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਮਊਨ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ
ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। 18 ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਸ਼ਮਊਨ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? 19 ਜਦੋਂ
ਪਤਰਸ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਿਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। 20 ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਹੇਠਾਂ
ਜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 21 ਤਦ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? 22 ਉਹ
ਬੋਲੇ, ਕੁਰਨੇ ਿਲਯੁਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਨੇ ਕਨਾਮ ਹੈ
ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। 23 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕੀਤੀ।

ਕੁਰਨੇ ਿਲਯੁਸ ਦੇ ਘਰ ਪਤਰਸ
ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਈ ਭਰਾ
ਯਾਪਾ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰ।ੇ 24 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹ
ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੁਰਨੇ ਿਲਯੁਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ
ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ। 25 ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਕੁਰਨੇ ਿਲਯੁਸ ਉਹ ਨੂੰ ਆ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 26 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਾਂ। 27 ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਹਨ। 28 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ
ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਮਾੜਾ
ਨਾ ਆਖਾਂ। 29 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਚੱਿਲਆ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? 30 ਕੁਰਨੇ ਿਲਯੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਚਾਰ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤੀਜੇ
ਪਿਹਰ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਚਮਕੀਲੇ
ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। 31 ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਹੇ
ਕੁਰਨੇ ਿਲਯੁਸ, ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 32 ਇਸ ਲਈ ਯਾਪਾ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖ
ਭੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੁਲਾ ਲੈ।
ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮਿਹਮਾਨ ਹੈ। 33 ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ।
ਪਤਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜਾਣ ਿਲਆ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 35 ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ
ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 36 ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ
ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ,
ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। 37 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਬਚਨ
ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਿਗਆ। 38 ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ
ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਿਫਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 39 ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ
ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 40 ਉਹ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। 41 ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਿਜਨਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ, ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। 42 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦਓ ਜੋ ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ
ਮਿਰਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇ। 43 ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨਬੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪਾਵੇਗਾ।
34

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਨਾ

44 ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਚਨ
ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤੇ ਉਤਿਰਆ। 45 ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ

ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਿਜੰਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੋ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ। 46 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ
ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ। ਤਦ ਪਤਰਸ
ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, 47 ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 48 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੀ
ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਿਦਨ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਰਹੇ।

11
ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਿਲਆ
ਹੈ। 2 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਤਦ ਉਹ ਿਜਹੜੇ
ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ 3 ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ, ਿਕ ਤੂੰ
ਬੇਸੁੰਨਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ! 4 ਤਦ ਪਤਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜੋ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਤਵੇਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਬਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ 5 ਿਕ
ਮੈਂ ਯਾਪਾ ਦੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਵੱਚ
ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਿਜਸ
ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਲੇ ਸਨ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੱਲ ਉਤਰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਈ। 6 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੌਪਾਏ
ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਪੰਛੀ ਵੇਖੇ, 7 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਸੀ,
ਹੇ ਪਤਰਸ ਉੱਠ, ਮਾਰ ਅਤੇ ਖਾ। 8 ਪਰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਜੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼
1 ਰਸੂਲਾਂ
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ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ! 9 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ
ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ
ਕਿਹ। 10 ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਰ
ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਿਖੱਿਚਆ ਿਗਆ। 11 ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਿਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ,
ਿਜਹੜੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 12 ਅਤੇ ਆਤਮਾ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਿਝਝਕ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਛੇ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ। 13 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੂਤ ਨੂੰ ਖੜੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਯਾਪਾ
ਵੱਲ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਬੁਲਵਾ ਲੈ। 14 ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। 15 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨਾਂ ਤੇ ਉਤਿਰਆ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਿਰਆ ਸੀ। 16 ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ
ਆਇਆ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਿਦੱਤੀ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕੌਣ
ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? 18 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ
ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ
ਿਕ, ਿਫਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤੋਬਾ
ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ!।
ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫ਼ੈਨੀਕੇ, ਕੁਪਰੁਸ
ਅਤੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਤੱਕ ਿਫਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। 20 ਪਰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਪਰੁਸ
ਅਤੇ ਕੁਰੇਨੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
21 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। 22 ਉਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਤੱਕ
ਭੇਿਜਆ। 23 ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਅਨੰ ਦ ਹੋਇਆ, ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਦਲ
ਤੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। 24 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਮਲ ਗਏ। 25 ਤਦ ਉਹ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਰਸੁਸ ਨੂੰ
ਿਗਆ। 26 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਚੇਲੇ ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾਏ।
27 ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਨਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ
ਆਏ। 28 ਇੱਕ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਗਬੁਸ ਸੀ, ਉੱਠ
ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਕਲੌਿਦਯੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ।
29 ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ
ਕੁਝ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕੀਤਾ। 30 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ,
ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਭੇਿਜਆ।
19 ਉਪਰੰਤ
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1 ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ
ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਿਦੱਤਾ। 3 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਿਲਆ।
ਇਹ ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਦਨ ਸਨ। 4 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ
ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ
ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਿਲਆਉਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। 5 ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 6 ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਉਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਨੂੰ
ਿਤਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਪਤਰਸ ਦੋ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕਿੜਆ ਹੋਇਆ
ਦੋ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਹਰੇ ਵਾਲੇ
ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 7 ਵੇਖ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਇੱਕ
ਦੂਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਚਮਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਪਤਰਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਛੇਤੀ ਉੱਠ, ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਸੰਗਲ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪਏ।
8 ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੱਕ ਬੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ,
ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ। 9 ਅਤੇ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ
ਇਹ ਜੋ ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। 10 ਤਦ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿਹਰੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਆਏ, ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਪੁਹੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਦੂਤ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 11 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ
ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਾਣ ਿਗਆਂ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ
ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਉਮੀਦ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ ਹੈ! 12 ਿਫਰ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਜੋ
ਮਰਕੁਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ
ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 13 ਜਦੋਂ
ਉਹ ਨੇ ਿਡਉੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਦੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਦਾਸੀ ਦੇਖਣ ਆਈ। 14 ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਿਲਆ ਪਰ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ
ਪਤਰਸ ਿਡਉੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ! 15 ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਹੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਿਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੈ! ਤਦ
ਉਨਾਂ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਦੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਪਰ ਪਤਰਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। 17 ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਵ,ੋ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 18 ਜਦੋਂ ਿਦਨ
ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਿਸਪਾਹੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ ਿਕ ਪਤਰਸ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ?
19 ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਪਿਹਰੇ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਜਾ ਠਿਹਿਰਆ।

ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬਲਾਸਤੁਸ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ, ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਦੀ ਿਪਰਤਪਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੇਸ
ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 21 ਹੇਰੋਦੇਸ ਇੱਕ ਿਮਥੇ ਹੋਏ ਿਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਸਤਰ
ਪਿਹਨ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। 22 ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦੀ
20
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ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ! 23 ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
24 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਫੈਲਦਾ ਿਗਆ।
25 ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਰਕੁਸ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਮੁੜੇ।

13
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ
ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਕਈ ਨਬੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਬਰਨਬਾਸ, ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਨੀਗਰ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਲੂ ਿਕਯੁਸ ਕੁਰੇਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਮਨਏਨ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ। 2 ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ
ਕਰਦੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰੋ,
ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 3 ਤਦ ਉਨਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖ
ਕੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਦਾ
ਕੀਤਾ।
1

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਯਾਤਰਾ
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਿਸਲੂ ਿਕਯਾ ਨੂੰ ਆਏ ਉੱਥੋਂ
ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਕੁਪਰੁਸ ਨੂੰ ਗਏ। 5 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਲਮੀਸ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਸੀ। 6 ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਸ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ-ਿਫਰਦੇ ਪਾਫ਼ੁਸ ਤੱਕ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਰਯੇਸੂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। 7 ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ
ਸਰਗੀਉਸ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ
ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੁਣਨਾ ਚਾਿਹਆ। 8 ਇਲਮਾਸ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ (ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ) ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 9 ਪਰ ਸੌਲੁਸ ਨੇ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ
ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ 10 ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਜੋ ਸਭ ਤਰਾਂ
ਦੇ ਛਲ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੈਰੀ! ਕੀ ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਡੇ ਕਰਨ
ਨਹੀਂ ਟਲੇਂਗਾ? 11 ਹੁਣ ਵੇਖ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ
ਹੋ ਜਾਏਂਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਂਗਾ! ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਹਨੇ ਰਾ ਛਾ ਿਗਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਲਦਾ ਿਫਿਰਆ
ਿਕ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ। 12 ਤਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
4

ਿਪਿਸਿਦਯਾ ਅਤੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ
ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਾਫ਼ੁਸ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ
ਪਮਫ਼ੁਿਲਯਾ ਦੇ ਪਰਗਾ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ
ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ। 14 ਪਰ ਉਹ ਪਰਗਾ ਤੋਂ
ਲੰਘ ਕੇ ਿਪਿਸਿਦਯਾ ਦੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। 15 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਹੇ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। 16 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਓ ਸੁਣੋ। 17 ਇਸਰਾਏਲ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਂਦਾ। 18 ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਚਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਜਾੜ
13
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ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ। 19 ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੱਤਾਂ
ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਰਸਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 20 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ
ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨਬੀ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਆਈਂ ਿਦੱਤ।ੇ 21 ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਿਗਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਚਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ। 22 ਫੇਰ ਉਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਮੈਂ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਲੱਿਭਆ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। 23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ 24 ਿਜਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 25 ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਜਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ
ਜੁੱਤੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 26 ਹੇ ਭਾਈਓ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
ਅੰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ
ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਚਨ ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 27 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪੜਹ੍ੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ। 28 ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼
ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੀ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਜਾਨ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 29 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ
ਕੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ। 30 ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। 31 ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ, ਿਜਹੜੇ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਹਨ। 32 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ
ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 33 ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉੱਠਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਬਚਨ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਬੂਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ। 34 ਇਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੜੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ
ਅਟੱਲ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ। 35 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਜ਼ਬੂਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੜਨ
ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ। 36 ਦਾਊਦ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ
ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੜ ਿਗਆ। 37 ਪਰ ਇਹ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਿੜਆ। 38 ਸੋ ਹੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ
ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
39 ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ ਠਿਹਰ ਸਕੇ। 40 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ
ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਸੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇ ਿਕ 41 ਹੇ ਤੁਛ ਜਾਣਨ ਵਾਿਲਓ ਵੇਖ,ੋ ਅਚਰਜ਼
ਮੰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ,ੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ
ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਗੇ।
42 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਿਕ ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
43 ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ
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ਮੱਤ ਿਵੱਚੋਂ ਭਗਤ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰ।ੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ।
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ
44 ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। 45 ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣ
ਅਤੇ ਿਨੰ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 46 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਿਨਡਰ
ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਦ
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। 47 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਹੋਵੇਂ। 48 ਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੰ ਦ
ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ
ਿਜੰਨੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ। 49 ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਫੈਲਦਾ ਿਗਆ।
50 ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ , ਭਗਤਣਾਂ, ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ
ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ, ਬਰਨਬਾਸ ਉੱਤੇ ਦੰਗਾ
ਮਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। 51 ਪਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਿਣਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ,
ਇਕੋਿਨਯੁਮ ਿਵੱਚ ਆਏ। 52 ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਗਏ।
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ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਾਬਾਸ ਇਕੋਿਨਯ ਿਵੱਚ
ਇਕੋਿਨਯੁਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
2 ਪਰ ਉਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਾ
ਪਵਾ ਿਦੱਤਾ। 3 ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਉੱਥੇ ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਸਰੇ,
ਿਨਡਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਵਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ। 4 ਪਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। 5 ਜਦੋਂ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪਥਰਾਉ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ।
6 ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ, ਲੁ ਕਾਉਿਨਯਾ ਨਗਰ ਲੁ ਸਤਾ, ਦਰਬੇ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਗਏ। 7 ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
1

ਲੁ ਸਤਾ ਅਤੇ ਦਰਬੇ ਿਵੱਚ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਿਨਰਬਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤੁਿਰਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 9 ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ
ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। 10 ਤਾਂ ਉੱਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਸੱਧਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ! ਤਦ
ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 11 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਲੁ ਕਾਉਿਨਯਾ
ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਦੇਵਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਿਰਆ ਹੈ! 12 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਓਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਮੇਸ ਰੱਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਸੀ। 13 ਿਜਓਸ ਦਾ ਮੰਿਦਰ ਨਗਰ
8 ਲੁ ਸਤਾ

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:5

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਿਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ
ਲੈ ਕੇ ਫਾਟਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ
ਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰੇ। 14 ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ
ਦੌੜੇ। 15 ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ
ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਨਾਂ ਿਵਅਰਥ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਿਜਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼,
ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ।
16 ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਿਦੱਤਾ। 17 ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਗਵਾਹੀ
ਨਾ ਰੱਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਖਾ
ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ
ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ। 18 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ, ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ
ਕਰਨ।
19 ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਯਹੂਦੀ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਅਤੇ ਇਕੋਿਨਯੁਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ
ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਉ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਗਏ। 20 ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ
ਕੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
ਸੀਰੀਯਾ ਿਵੱਚ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ, ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਲੁ ਸਤਾ, ਇਕੁਿਨਯੁਮ ਅਤੇ
ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। 22 ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ
ਹੈ। 23 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਠਿਹਰਾਏ, ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਤਾਂ
ਉਹ ਿਪਿਸਿਦਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪਮਫ਼ੁਿਲਯਾ ਿਵੱਚ ਆਏ। 25 ਅਤੇ
ਪਰਗਾ ਿਵੱਚ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਤਿਲਯਾ ਨੂੰ ਆਏ। 26 ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼
ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਿਜੱਥੋਂ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਉੱਤੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।
27 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਬਰ
ਿਦੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਆ। 28 ਤਾਂ
ਉਹ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ।
21

15
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਭਾ
ਆਦਮੀ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਿਕ ਜੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 2 ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ
ਦਾ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ
ਠਿਹਰੀ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ। 3 ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਾਏ
ਗਏ ਤਾਂ ਫ਼ੈਨੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਿਦਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਫਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। 4 ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ
ਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਣਾ
ਿਦੱਤਾ। 5 ਤਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
1 ਕਈ
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ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਤਦ ਰਸੂਲ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ। 7 ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਬਹੁਤ ਿਵਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। 8 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ ਮਨਾਂ
ਦਾ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ। 9 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ
ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਰੱਿਖਆ।
10 ਹੁਣ ਿਕਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਧੌਣ
ਤੇ ਜੂਲਾ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ?
11 ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਗਏ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵਾਂਗ।ੇ 12 ਤਾਂ ਸਾਰੀ
ਸਭਾ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼
ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਏ ਗਏ। 13 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀ
ਸੁਣੋ। 14 ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਪਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਪਿਹਲਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ 15 ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ
ਇਸ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, - 16 “ਇਹ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ
ਆਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਖੋਲੇ ਨੂੰ ਿਫਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਾਂਗਾ, 17 ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਦਮੀ
ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ।” 18 ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸੰਸਾਰ
ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 19 ਮੇਰੀ
ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ
ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। 20 ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਲਖ ਭੇਜੀਏ ਿਕ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੀਤਗੀਆਂ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਗਲ਼ ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਿਹਣ। 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲੇ
ਸਿਮਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਹਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਪੜਹ੍ੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦਾ ਪੱਤਰ
ਰਸੂਲਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ
ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਅਰਥਾਤ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਬਰਸਬਾਸ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਸੀ।
23 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਿਲਖ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ, ਸੀਰੀਯਾ ਅਤੇ
ਿਕਲਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਰਸੂਲਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ
ਪਰਨਾਮ 24 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਕਈ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਿਜਨਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 25 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ
ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਿਝਆ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਰਖ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ
ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀਏ, 26 ਜੋ ਅਿਜਹੇ
ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਦੇ ਲਈ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੇ। 27 ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। 28 ਿਕਉਂਿਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਿਝਆ ਜੋ ਇਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਈਏ 29 ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਿਵਆਂ, ਲਹੂ ਅਤੇ ਗਲ਼ ਘੁੱਿਟਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਮਾਸ
ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵ।ੇ
22 ਤਦ
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30 ਫੇਰ ਉਹ ਿਵਿਦਆ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ
ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਿਚੱਠੀ ਿਦੱਤੀ। 31 ਉਹ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਨੰ ਦ ਹੋਏ। 32 ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪ
ਵੀ ਨਬੀ ਸਨ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਤਕੜੇ ਕੀਤਾ। 33 ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਿਦਨ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਿਵਦਾ ਹੋਏ।
34 ਪਰ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ, 35 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ
ਬਰਨਬਾਸ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਬਚਨ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਯਾਤਰਾ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਾਬਾਸ
ਿਵੱਚ ਮੱਤ ਭੇਤ
36 ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਉ
ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ,
ਿਫਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈਏ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ।
37 ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਮਰਕੁਸ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। 38 ਪਰ ਪੌਲੁਸ
ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਿਜਹੜਾ
ਪਮਫ਼ੁਿਲਯਾ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ
ਨਾ ਿਗਆ ਸੀ। 39 ਤਦ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਿਵਵਾਦ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਮਰਕੁਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ
ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਕੁਪਰੁਸ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 40 ਪਰ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਿਪਆ। 41 ਅਤੇ ਸੀਰੀਯਾ
ਅਤੇ ਿਕਲਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

16
ਪੌਲੁਸ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਦਰਬੇ ਅਤੇ ਲੁ ਸਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ l ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਯਹੂਦਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ। 2 ਉਹ
ਲੁ ਸਤਾ ਅਤੇ ਇਕੋਿਨਯੁਮ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਨੇ ਕਨਾਮ
ਸੀ। 3 ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸੋ ਉਨਾਂ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ। 4 ਉਹ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਫਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਠਿਹਰਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ
ਦੇਵੇ। 5 ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਿਦਨ ਿਦਨ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
1

ਤੋਆਸ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਉਹ ਫ਼ਰੂਿਗਯਾ ਅਤੇ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘ
ਗਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਬਚਨ
ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆ ਕੇ ਿਬਥੁਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। 8 ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਿਸਯਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੋਆਸ
ਿਵੱਚ ਗਏ। 9 ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਇੱਕ
ਮਕਦੂਨੀ ਮਨੁੱਖ ਖੜਹ੍ਾ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ
ਪਾਰ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। 10 ਜਦੋਂ ਉਸ
ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣ
ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈਏ।
6

ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਲੁ ਿਦਯਾ ਦਾ ਮਨ ਪਿਰਵਰਤਨ
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11 ਇਸ ਲਈ ਤੋਆਸ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਅਸੀਂ ਿਸੱਧੇ ਸਮੁਤਾਕੇ
ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਿਨਯਾਪੁਿਲਸ ਨੂੰ । 12 ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ
ਨੂੰ ਜੋ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਿਦਨ ਉਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਹੇ। 13 ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਫ਼ਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਠ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 14 ਅਤੇ ਲੁ ਿਦਯਾ ਨਾਮ ਦੀ ਥੁਆਤੀਰਾ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਿਕਰਿਮਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਵੇ। 15 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਣ ਸਮਿਝਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ।

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ
ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟੇਵੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਕਮਾ ਿਲਆਉਂਦੀ ਸੀ। 17 ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ
ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਦਾਸ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 18 ਉਹ
ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਅੱਕ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ! ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ
ਿਨੱਕਲ ਗਈ।
19 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ
ਆਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ
ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਖੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। 20 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ
ਹਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 21 ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਿਕਸੇ ਰੋਮੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। 22 ਤਦ ਲੋਕ ਿਮਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਅਤੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬੈਂਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ।
23 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ
ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ! 24 ਉਸ
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਠ ਠਕ ਿਦੱਤਾ।
16 ਇਸ

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦਾ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ
ਸਨ। 26 ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ
ਨੀਹਾਂ ਿਹੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। 27 ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਜਾਗ ਉੱਿਠਆ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਵੇਖ,ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ, ਿਕ ਕੈਦੀ
ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ।
28 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ!
29 ਉਹ ਦੀਵਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੌਿੜਆ ਅਤੇ ਕੰਬਦਾ-ਕੰਬਦਾ
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। 30 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਿਲਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰਾਂ? 31 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 32 ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ।
33 ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼
25 ਪਰ
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ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ।
34 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਿਲਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ।
35 ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਿਹ ਿਕ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦਓ। 36 ਤਦ ਦਰੋਗੇ ਨੇ
ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। 37 ਪਰ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੋਮੀ ਹਾਂ
ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਦ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਛੱਡਣ। 38 ਤਦ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ
ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇਹ ਰੋਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰ
ਗਏ। 39 ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਕੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਓ। 40 ਤਦ ਉਹ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ
ਛੁੱਟ ਕੇ ਲੁ ਿਦਯਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰ ਪਏ।

17
ਥਸਲੁ ਨੀਕੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਅਮਿਫ਼ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਅੱਪੁਲੋਿਨਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ
ਥਸਲੁ ਨੀਕੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਿਜੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਸੀ।
2 ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਸੁਣਾਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ, 3 ਅਤੇ ਅਰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ
ਿਯਸੂ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ। 4 ਸੋ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਿਲਆ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਗਤ ਯੂਨਾਨੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ। 5 ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ
ਖੁਣਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਕਰ ਕੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਯਾਸੋਨ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 6 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਯਾਸੋਨ ਅਤੇ
ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ
ਕੇ ਿਖੱਚ ਿਲਆਏ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ! 7 ਯਾਸੋਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੈਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ। 8 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਗਰ
ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਡਰਾ ਿਦੱਤਾ। 9 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਯਾਸੋਨ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
1 ਿਫਰ

ਬਿਰਯਾ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
ਪਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ
ਬਿਰਯਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਗਏ। 11 ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਥਸਲੁ ਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਿਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ
ਲਗਨ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ
ਿਵੱਚ ਲੱਭਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਨ ਿਕ ਨਹੀਂ।
12 ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੀ ਯੂਨਾਨੀ
ਇਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ। 13 ਪਰ ਜਦੋਂ ਥਸਲੁ ਨੀਕੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਪੌਲੁਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਬਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ
ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ।ੇ 14 ਤਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ
ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ
10
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ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। 15 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਥੇਨੈ ਤੱਕ ਿਲਆਏ, ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ, ਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ
ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ।
ਅਥੇਨੈ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਥੇਨੈ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਦ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਜਲ ਿਗਆ। 17 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਸਨ, ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 18 ਅਿਪਕੂਰੀ ਅਤੇ
ਸਤੋਇਕੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ
ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਬਕਵਾਦੀ ਕੀ ਆਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਬੋਲੇ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। 19 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਅਿਰਯੁਪਗੁਸ ਉੱਤੇ
ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਨਵੀਂ ਿਸੱਿਖਆ
ਜੋ ਤੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? 20 ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਨਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 21 ਸਾਰੇ ਅਥੇਨੀ
ਲੋਕ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਨਵੀਂਆਂ-ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਗੁਜਾਰਦੇ ਸਨ।
16

ਅਿਰਯੁਪਗੁਸ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ
ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ
ਅਥੇਨੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ
ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ “ਅਣਜਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਲਈ”। ਇਸ ਲਈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨ ਜਾਣੇ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ। 24 ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਰਿਚਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੰਿਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 25 ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਸਾਹ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 26 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਰਿਚਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨਸਿਚਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ
ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਠਿਹਰਾਈਆਂ 27 ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ,
ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਨਹੀਂ। 28 ਿਕਉਂਿਕ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ, ਮੌਜੂਦ
ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ
ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਵੀ ਹਾਂ। 29 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੰਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ
ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
30 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ,
ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ। 31 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਨਸਿਚਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
32 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਈ
ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਸੁਣਾਂਗ।ੇ 33 ਸੋ ਪੌਲੁਸ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
34 ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਯਾਨੀਿਸਯੁਸ ਅਿਰਯੁਪਗੀ ਅਤੇ ਦਾਮਿਰਸ ਨਾਮ ਦੀ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
22 ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਅਿਰਯੁਪਗੁਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ
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ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਅਥੇਨੈ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ। 2 ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕੂਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਮਿਲਆ, ਿਜਸ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੁੰਤੁਸ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ ਦਾ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਿਪਰ੍ਸਿਕੱਲਾ ਨਾਲ ਇਤਾਿਲਯਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਲੌਿਦਯੁਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਰੋਮ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਣ, ਸੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ। 3 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। 4 ਅਤੇ ਉਹ
ਹਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ।
5 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤਦ
ਪੌਲੁਸ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ। 6 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਹੋਵੇ! ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼
ਹਾਂ! ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 7 ਉਹ ਉੱਥੋਂ
ਤੁਰ ਕੇ ਤੀਤੁਸ ਯੂਸਤੁਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ
ਿਗਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਘਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 8 ਅਤੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਸਪੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ। 9 ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਨਾ ਡਰ ਸਗੋਂ ਬੋਲੀ
ਜਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਿਹ। 10 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਹਨ। 11 ਸੋ ਉਹ ਡੇਢ
ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਿਸਖਾਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ।
12 ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀਓ ਅਖਾਯਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ
ਿਮਲ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ
ਕੇ ਬੋਲੇ, 13 ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। 14 ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ
ਤਾਂ ਗਾਲੀਓ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੂਦੀਓ ਜੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈ
ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। 15 ਪਰ ਜੇ
ਇਹ ਝਗੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦਾ ਿਨਆਈਂ ਬਣਾ। 16 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ। 17 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਸਥਨੇ ਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍
ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਿਰਆ ਪਰ ਗਾਲੀਓ ਨੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ
ਕੁਝ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ।
1

ਿਪਰ੍ਸਿਕੱਲਾ, ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਅਪੁੱਲੋਸ
ਪੌਲੁਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਉੱਥੇ ਠਿਹਰ ਕੇ ਫੇਰ ਭਰਾਵਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਪਰ੍ਸਿਕੱਲਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਦੇ ਸੰਗ ਜਹਾਜ਼
ਤੇ ਸੀਰੀਯਾ ਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਕੰਖਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਿਸਰ
ਮੁਨਾਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ। 19 ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੁਸ
ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਿਡਆ, ਪਰ ਆਪ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕੀਤੀ। 20 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਿਦਨ ਹੋਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਨਾ
ਮੰਿਨਆ। 21 ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਫ਼ੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼
ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 22 ਉਹ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਤਦ
ਉਹ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
18
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699

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਰ੍ਚਾਰ ਯਾਤਰਾ

23 ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਿਚਰ ਰਿਹ ਕੇ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਗਲਾਿਤਯਾ

ਅਤੇ ਫ਼ਰੂਿਗਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਿਫ਼ਰ ਕੇ ਸਾਿਰਆਂ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਿਗਆ।
ਅਫ਼ਸੁਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਅਪੁੱਲੋਸ

24 ਅਪੁੱਲੋਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਿਜਸ ਦਾ ਜਨਮ ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ

ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਦਾ
ਮਾਿਹਰ ਸੀ ਉਹ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। 25 ਇਸ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਰਾਹ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਿਯਸੂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ
ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 26 ਉਹ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੇਧੜਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਿਪਰ੍ਸਿਕੱਲਾ ਅਤੇ
ਅਕੂਲਾ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ, ਉਸ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ। 27 ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਅਖਾਯਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਤਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਨ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ,
ਿਜਨਾਂ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਵੱਡੀ
ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ।

19
ਅਫ਼ਸੁਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਪੁੱਲੋਸ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਨੂੰ
ਆਇਆ। 2 ਅਤੇ ਕਈ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ?
ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਹੈ। 3 ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਲਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ।
4 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਯੂਹੰਨਾ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। 5 ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ। 6 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤਿਰਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ
7 ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਾਂ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਸਨ।
8 ਿਫਰ ਪੌਲੁਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ
ਿਨਡਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। 9 ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਠਰ ਹੋ ਕੇ
ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਣ
ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਨੁਸ ਦੀ
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। 10 ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ
ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ, ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਯੂਨਾਨੀ
ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਿਣਆ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਵਖਾਲਦਾ ਸੀ। 12 ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਰੁਮਾਲ ਅਤੇ ਪਟਕੇ
ਉਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਿਨੱਕਲ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 13 ਤਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ
ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਿਫਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ
ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਿਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਸਨ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1
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14 ਅਤੇ ਸਕੇਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਸਨ

ਿਜਹੜੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 15 ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਪਿਹਚਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? 16 ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ
ਉਹ ਨੰ ਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਿਨੱਕਲੇ। 17 ਇਹ
ਗੱਲ ਸਭ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਈ। 18 ਿਜਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਿਣਆਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 19 ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਜਾਦੂ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਕ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੋੜ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਿਪਆ ਹੋਇਆ। 20 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਬਚਨ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਪਰਬਲ ਹੋਇਆ।
21 ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ ਜੋ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ
ਮੈਂ ਰੋਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਾਂ। 22 ਸੋ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਅਰਥਾਤ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਤੇ ਇਰਸਤੁਸ ਨੂੰ ਮਕਦੂਿਨਯਾ
ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਿਰਹਾ।
ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਫਸਾਦ
ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਿਵਖੇ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ। 24 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਦੇਮੇਿਤਯੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਿਨਆਰ ਅਰਿਤਿਮਸ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ
ਮੰਿਦਰ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੁਆਉਂਦਾ ਸੀ। 25 ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰ ਕੇ
ਿਕਹਾ, ਹੇ ਮਨੁੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨਾਂ ਧਨ
ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 26 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਕੇਵਲ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਿਹਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ,ੇ । 27 ਸੋ ਕੇਵਲ
ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੰਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ
ਿਕ ਮਹਾਂ ਦੇਵੀ ਅਰਿਤਿਮਸ ਦੇ ਮੰਿਦਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। 28 ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਿਕ ਉਹ ੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ
ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਿਕ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੀ ਅਰਿਤਿਮਸ ਵੱਡੀ ਹੈ। 29 ਤਾਂ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੁੱਲੜ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗਾਯੁਸ
ਅਤੇ ਅਿਰਸਤਰਖੁਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਖੱਚ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਗਏ। 30 ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। 31 ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਸਨ, ਿਮੰਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜਨਾ! 32 ਉਪਰੰਤ
ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ, ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 33 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਸਕੰਦਰ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਅਗਾਹਾਂ ਧੱਕਦੇ ਸਨ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਿਸਕੰਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ
ਚਾਿਹਆ। 34 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਯਹੂਦੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁ ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ
ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਿਕ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੀ ਅਰਿਤਿਮਸ ਵੱਡੀ ਹੈ। 35 ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਅਫ਼ਸੀ ਲੋਕੋ, ਉਹ
ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਮਹਾਂ
ਅਰਿਤਿਮਸ ਦੇ ਮੰਿਦਰ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਿਗਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਦਾ ਸੇਵਕ
ਹੈ। 36 ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
23 ਉਸ
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਸੋਚੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। 37 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਥੇ ਿਲਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਚੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
38 ਿਫਰ ਵੀ ਜੇ ਦੇਮੇਿਤਯੁਸ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਡਪਟੀ
ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ। 39 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਨਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
40 ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਫਸਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਿਕ ਿਕਤੇ ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸਕਾਂਗ।ੇ 41 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ।
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ਮਕਦੂਿਨਯਾ, ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਤੋਆਸ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ
1 ਜਦੋਂ ਰੌਲ਼ਾ ਹੱਟ ਿਗਆ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਸੱਦ ਕੇ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ
ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਪਆ। 2 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ
ਹੋਇਆ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨਾਨ
ਿਵੱਚ ਆਇਆ। 3 ਉੱਥੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ
ਸੀਰੀਯਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ ਰਾਹ
ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ। 4 ਅਤੇ ਪੁੱਰਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਪਤਰੁਸ
ਿਜਹੜਾ ਬਿਰਯਾ ਦਾ ਸੀ, ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਿਰਸਤਰਖੁਸ ਅਤੇ
ਿਸਕੁੰਦੁਸ, ਦਰਬੇ ਦਾ ਗਾਯੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੁਿਖਕੁਸ
ਅਤੇ ਤੋਿਫ਼ਮੁਸ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਗਏ। 5 ਪਰ ਇਹੋ ਅਗਾਹਾਂ
ਜਾ ਕੇ ਤੋਆਸ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ। 6 ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਿਦਨ
ਤੋਆਸ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ।
ਤੋਆਸ ਿਵੱਚ ਯੂਤਖੁਸ ਦਾ ਿਜਵਾਿਲਆ ਜਾਣਾ
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ, ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ। 8 ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਸਨ। 9 ਅਤੇ ਯੂਤਖੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਿਖੜਕੀ
ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਗਿਹਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਉਂਘਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਪੌਲੁਸ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਂਘਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਿਜਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ। 10 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਗਲ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਰੌਲ਼ਾ ਨਾ ਪਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ। 11 ਫੇਰ ਉਹ
ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਐਨਾ ਿਚਰ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜੋ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, ਤਦ ਉਹ ਤੁਰ ਿਪਆ। 12 ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ।
7

ਤੋਆਸ ਤੋਂ ਿਮਲੇਤੁਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਅੱਸੁਸ
ਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਿਜੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੜਹ੍ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ
ਦੇ ਿਗਆ ਸੀ। 14 ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੁੱਸ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਿਮਿਲਆ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਿਮਤੁਲੇਨੇ ਨੂੰ ਆਏ। 15 ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ
ਜਹਾਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਖੀਓਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸਾਮੁਸ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚ।ੇ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਮਲੇਤੁਸ ਨੂੰ
ਆਏ। 16 ਿਕਉਂਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ
ਲੰਘ ਜਾਂਵਾਂ ਿਕ ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਿਕਤੇ ਿਚਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਵਾਂ।
13
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ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼
ਉਸ ਨੇ ਿਮਲੇਤੁਸ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਵੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। 18 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਹਲੇ
ਿਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਿਰਹਾ 19 ਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਵਹਾ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਿਜਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਏ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 20 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ
ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ
ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। 21 ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਬਾ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। 22 ਹੁਣ ਵੇਖ,ੋ
ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਪਰ ਐਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। 24 ਪਰੰਤੂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਿਪਆਰੀ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ,
ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ। 25 ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ
ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। 26 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ। 27 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਝੱਜਿਕਆ।
28 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋ ਿਜਸ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਹੈ। 29 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਬੁਰੇ-ਬੁਰੇ ਬਿਘਆੜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜਨਗੇ, ਜੋ ਇੱਜੜ
ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ। 30 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਖੜੇ
ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਲੈਣਗੇ। 31 ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ
ਮੈਂ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਨਾ ਰੁਿਕਆ। 32 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ
ਬਚਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਿਤਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ। 33 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਬਸਤਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। 34 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਇਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 35 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ ਕਰ ਿਵਖਾਿਲਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਲੈ ਣ ਨਾਲੋਂ
ਦੇਣਾ ਹੀ ਧੰਨ ਹੈ।
36 ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 37 ਉਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਗਲ਼
ਿਮਲ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ। 38 ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ
ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕਦੇ
ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ।
17

21
ਪੌਲੁਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਹਾਜ਼
ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਕੋਸ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਰੋਦੁਸ ਨੂੰ ,
ਿਫਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ । 2 ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਫ਼ੈਨੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ
1 ਇਸ
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ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। 3 ਜਦੋਂ ਕੁਪਰੁਸ
ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਰੀਯਾ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸੂਰ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਉੱਤਰੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ। 4 ਅਤੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਿਦਨ ਉੱਥੇ ਠਿਹਰੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ। 5 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ
ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 6 ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਿਵਿਦਆ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼
ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।
7 ਅਸੀਂ ਸੂਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਲਮਾਇਸ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਰਹੇ। 8 ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਹੇ। ਉਹ ਉਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 9 ਉਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੁਆਰੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 10 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਕਈ ਿਦਨ ਉੱਥੇ ਠਿਹਰੇ ਤਾਂ ਆਗਬੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਯਹੂਿਦਯਾ
ਤੋਂ ਆਇਆ। 11 ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕਮਰ ਪਟਕਾ
ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਿਜਹ ਦਾ ਇਹ ਪਟਕਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। 12 ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ
ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਨਾ ਜਾਵੇ। 13 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਰਨ ਨੂੰ
ਵੀ ਿਤਆਰ ਹਾਂ। 14 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।
15 ਇਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਤੁਰ ਪਏ। 16 ਅਤੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਸੋਨ ਕੁਪਰੁਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਚੇਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ,
ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠਿਹਰਨਾ ਸੀ।
ਪੌਲੁਸ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 18 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਪੌਲੁਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ
ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 19 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਮ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਜੋ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸੁਣਾ ਿਦੱਤ।ੇ 20 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਜੋ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਲਈ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। 21 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਿਕ
ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ
ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਤਆਗੋ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਆਪਿਣਆਂ
ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। 22 ਸੋ
ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈਂ।
23 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੈ। 24 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ
ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਮੁਨਾਉਣ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ
ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ
ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 25 ਪਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਜਨਾਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਲਖ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ, ਲਹੂ, ਗਲ਼ ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
17
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ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। 26 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਕੇ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਿਦੰਦਾ ਿਗਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਈ ਨਾ
ਗਈ।
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਫਿੜਆ ਜਾਣਾ
ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ
ਿਜਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ
ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। 28 ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ
ਲੱਗ,ੇ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਰਦੋ ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ! ਇਹ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਹੈ। 29 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤੋਿਫ਼ਮੁਸ
ਅਫ਼ਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਉਹ ਨੂੰ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਤਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰੌਲ਼ਾ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੌੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਹੈਕਲੋਂ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਝੱਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 31 ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।
32 ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਵੱਲ ਦੌੜ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਗਏ। 33 ਤਦ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਕੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ
ਬੰਨ ਲਓ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ ਜੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
34 ਤਦ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਸ ਰੌਲ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਨੂੰ ਿਕਲੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। 35 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਿਹੰਸਕ ਭੀੜ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ। 36 ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਭੀੜ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀ ਮਗਰ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦਓ!।
27 ਜਦ

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ
ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਕਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ
ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਆਖਾਂ? ਉਹ
ਬੋਿਲਆ, ਕੀ, ਤੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? 38 ਕੀ ਤੂੰ ਉਹੋ ਿਮਸਰੀ
ਨਹੀਂ ਹੈਂ, ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਦੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ
ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ। 39 ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਿਕਲਿਕਯਾ ਦੇ ਤਰਸੁਸ ਦਾ ਰਿਹਣ
ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ। 40 ਜਦੋਂ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ
ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ:
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ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ
ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
2 ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
3 ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਲਿਕਯਾ ਤੇ ਤਰਸੁਸ ਿਵੱਚ
ਜੰਿਮਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਗਮਲੀਏਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਪਿਲਆ ਅਤੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਪੂਰੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਿਸੱਖੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਅਣਖੀ
ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਅਣਖੀ ਸੀ। 4 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ
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ਨੂੰ ਬੰਨ-ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪੁਆ ਕੇ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ
ਤੱਕ ਸਤਾਇਆ। 5 ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਚੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਹੜੇ
ਉੱਥੇ ਸਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਨ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂ।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:1-19; 26:12-18
6 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ-ਤੁਰਦੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਸ਼
ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਚਮਕੀ। 7 ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਸੌਲੁਸ ਹੇ ਸੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ
ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? 8 ਤਦ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਕੀ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ?
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ
ਹੈਂ। 9 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੋਤ ਤਾਂ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। 10 ਫੇਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 11 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜੋਤ
ਦੇ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਹ੍
ਕੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। 12 ਅਤੇ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਨੇ ਕਨਾਮ ਸੀ। 13 ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਾਈ ਸੌਲੁਸ
ਫੇਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਅਤੇ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। 14 ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਿਡਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਧਰਮੀ ਨੂੰ
ਵੇਖੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇਂ। 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ
ਤੂੰ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਤੂੰ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। 16 ਹੁਣ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਿਢੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?
ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਾਪ ਧੋ ਸੁੱਟ। 17 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਮੁਿੜਆ ਤਾਂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੇਸੁਧ ਹੋ ਿਗਆ।
18 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਛੇਤੀ ਕਰ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਿਨੱਕਲ ਜਾ ਿਕਉਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ
ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ। 19 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਜੋ, ਿਜਨਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। 20 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ
ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ
ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।” 21 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਚੱਿਲਆ
ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗਾ।
ਪੌਲੁਸ ਰੋਮੀ ਨਾਗਿਰਕ
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ
ਿਦਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ! 23 ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੌਲ਼ਾ
ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। 24 ਤਾਂ ਫੌਜ
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਲੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇ ਮਗਰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
25 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤਸਿਮਆਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਰੋਮੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੋ? 26 ਜਦੋਂ
ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਰੋਮੀ ਹੈ!
22
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ਨੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੀ ਤੂੰ ਰੋਮੀ
ਹੈਂ? ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਹਾਂ ਜੀ। 28 ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਰੋਮੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ
ਬੋਿਲਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਜੰਿਮਆ। 29 ਉਪਰੰਤ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੀ
ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਝੱਟ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਟ ਗਏ
ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਰੋਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਬੰਿਨਆ, ਡਰ ਿਗਆ।
ਪੌਲੁਸ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ।
ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ।
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ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਭਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਲਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ,
ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨੇ ਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ
ਿਰਹਾ ਹਾਂ। 2 ਤਦ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ। 3 ਤਦ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸਫ਼ੇਦੀ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਕੰਧੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਬੈਠਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ
ਹੈਂ? 4 ਤਦ ਿਜਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 5 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰ ਨਾ ਦੇ।।
6 ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਦੂਕੀ
ਅਤੇ ਕਈ ਫ਼ਰੀਸੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ,
ਮੈਂ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਅੰਸ ਹਾਂ। ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ
ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਜਦੋਂ ਉਹ
ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਤਾਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਦੂਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਨਾ ਦੂਤ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀ
ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 9 ਤਦ ਵੱਡਾ ਰੌਲ਼ਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੀ
ਵੱਲ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਝਗੜਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਸਦੀ ਪਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 10 ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਿਕ ਿਕਤੇ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਾ
ਕਰ ਦੇਣ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਿਕਲੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ।
11 ਉਸੇ ਰਾਤ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ
ਪਵੇਗੀ।
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਹੱਿਤਆ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼
ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਲਈਏ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਪੀਵੀਏ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! 13 ਿਜਨਾਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਸਹੁੰ
ਖਾਧੀ ਉਹ ਚਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। 14 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਚੱਖਾਂਗ।ੇ 15 ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰਾਂ
ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹਾਂਗ।ੇ 16 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦਾ
12 ਜਦੋਂ

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 23:17

703

ਭਣੇਵਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਕਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ
ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 17 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ
ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ
ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। 18 ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਪੌਲੁਸ ਕੈਦੀ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਵਾਂ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 19 ਉਪਰੰਤ
ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਂਤ
ਿਵੱਚ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? 20 ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਭਲਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੋ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 21 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਨਾ ਮੰਿਨਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।
22 ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਖੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਂ ਹੈ।
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ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਅਸੀਂ
ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ
ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 4 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ
ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਸਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਥ
ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। 6 ਇਸ ਨੇ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ
ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਿਲਆ। 7 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਚ
ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 8 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਏਕਾ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜੋ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਨ। 9 ਬਾਕੀ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤਰਤੁਮਸ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਨ।
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ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ
ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਾਰਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ
ਹੋਏ ਿਕ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਗਆ ਸੀ। 12 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਨਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ। 13 ਅਤੇ ਨਾ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 14 ਪਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਾਹ
ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ
ਹਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 15 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਹ
ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਦੀ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਭਾਵੇਂ ਧਰਮੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਧਰਮੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਮੈਂ
ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਵੇ। 17 ਕਈ ਸਾਲਾਂ
ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ
ਆਇਆ। 18 ਇਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁੱਧ
ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਨਾ ਤਾਂ ਭੀੜ ਅਤੇ ਨਾ ਰੌਲ਼ੇ ਨਾਲ 19 ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ
ਕਈ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ
ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ। 20 ਜਾਂ ਇਹੋ ਆਪ ਕਿਹ ਦੇਣ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਬੁਿਰਆਈ ਵੇਖੀ? 21 ਿਬਨਾਂ
ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖੀ ਸੀ
ਿਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
22 ਪਰ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਦੋਂ ਲੁ ਿਸਯਸ ਫੌਜ
ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ।
23 ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ।

ਹਾਕਮ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌਲੁਸ
ਪੰਜਾਂ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕਈ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਰਤੁੱਲੁਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। 2 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਤਰਤੁੱਲੁਸ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਹੇ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਬਹਾਦੁਰ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ

ਪੌਲੁਸ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਅਤੇ ਦਰੂਿਸੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਰ ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਦਰੂਿਸੱਲਾ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀ ਯਹੂਦਣ ਸੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ
ਕੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ।
25 ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ
ਸੁਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹੁਣ
ਤੂੰ ਜਾ, ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਵਹਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। 26 ਅਤੇ

ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ
ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿਣਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਦੋ ਸੌ ਿਸਪਾਹੀ ਕੈਸਿਰਯਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਅਤੇ
ਦੋ ਸੌ ਭਾਲੇ ਚੁਕੀ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰੱਖੋ। 24 ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ
ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ
ਸੁਰਿਖਅਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। 25 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਿਚੱਠੀ
ਿਲਖੀ, 26 ਕਲੌਿਦਯੁਸ ਲੁ ਿਸਯਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਬਹਾਦੁਰ ਨੂੰ
ਪਰਨਾਮ। 27 ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਲੱਕ ਬੰਿਨਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਰੋਮੀ ਹੈ,
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਿਲਆਇਆ। 28 ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ। 29 ਸੋ ਮੈਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਝਗਿੜਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ
ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਦੇ
ਕਤਲ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। 30 ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਹ ਇਸ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ।
31 ਉਪਰੰਤ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੋ
ਰਾਤ ਅੰਿਤਪਿਤਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 32 ਪਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਘੋੜ
ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਿਕਲੇ ਨੂੰ
ਮੁੜੇ। 33 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। 34 ਉਸ ਨੇ ਿਚੱਠੀ
ਪੜਹ੍ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਉਹ ਿਕਲਿਕਯਾ ਦਾ ਹੈ l 35 ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।
23 ਅਤੇ
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ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ
ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ। 27 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਿਕਯੁਸ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਫ਼ੇਿਲਕਸ
ਦੇ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਿਗਆ।

25
ਪੌਲੁਸ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
1 ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਉਸ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ
ਮਗਰੋਂ ਕੈਸਿਰਯਾ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਗਆ। 2 ਤਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ।
3 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਮੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਿਜਸ਼ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਣ। 4 ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਾਂ। 5 ਫੇਰ
ਬੋਿਲਆ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਗੂ ਹੋਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ
ਜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ।
6 ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੱਠ ਦਸ ਿਦਨ ਰਿਹ ਕੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਨੂੰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ। 7 ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ
ਯਹੂਦੀ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ
ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਾ
ਕਰ ਸਕੇ। 8 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਕ ਨਾ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ, ਨਾ ਹੈਕਲ ਦਾ, ਨਾ ਕੈਸਰ ਦਾ ਕੁਝ
ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੈ। 9 ਪਰ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਪਰਸੰਨ ਕਰੇ ਅੱਗੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ? 10 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਕੈਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਹਾਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 11 ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਾਇਕ
ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਨਾਂ
ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਮੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ! 12 ਤਦ
ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਕੈਸਰ
ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਂਗਾ!
ਫੇਸਤੁਸ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਅਤੇ ਬਰਨੀਕੇ ਕੈਸਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ। 14 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਈ
ਿਦਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਿਕਹਾ
ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਗਆ। 15 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ
ਉਸ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ। 16 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਕਨੂੰ ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਿਜਨਾਂ
ਿਚਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। 17 ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ
ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਜੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ। 18 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ
ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਿਜਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। 19 ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਦੇਵਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਿਕਆ ਪਰ ਪੌਲੁਸ
ਆਖਦਾ ਿਕ ਉਹ ਤਾਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
20 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਿਕ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਕਵੇਂ ਿਨਬੇੜਾ
13 ਕੁਝ
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ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈਂ ਜੋ
ਉੱਥੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਹੋਵੇ? 21 ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ
ਿਦਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਕੈਸਰ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜਾਂ। 22 ਉਪਰੰਤ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਨੇ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਤੂੰ
ਕੱਲ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣ ਲਵੀਂ।
ਪੌਲੁਸ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਸੋ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਅਤੇ ਬਰਨੀਕੇ ਵੱਡੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ
ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਉੱਤਮ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਤਾਂ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ
ਨੂੰ ਿਲਆਏ। 24 ਤਦ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਅਤੇ
ਸਭ ਲੋਕੋ ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਜਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਹ
ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। 25 ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਲਆ
ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਤਦ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ
ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦਆਂ। 26 ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਸਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਲਖਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ
ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਿਲਖ ਸਕਾਂ। 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ
ਗੱਲ ਿਸਆਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਿਕ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਭੇਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ
ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
23

1 ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਨੇ
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ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ,
2 ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਿਜਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 3 ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਝਗਿੜਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ
ਤਰਾਂ ਵਾਿਕਫ਼ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ, ਧੀਰਜ
ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ।ੋ 4 ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਮੁੱਢੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਸੀ। 5 ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਰ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਫ਼ਰੀਸੀ ਚਾਲ
ਚੱਿਲਆ। 6 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ
ਖੜਹ੍ਾ ਹਾਂ। 7 ਉਸੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਾਂ
ਗੋਤ ਿਦਨ ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੇ ਰਾਜਾ, ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯਹੂਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ!
8 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰੇ? 9 ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਸੋ
ਇਹੋ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਿਧਕਾਰ
ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 11 ਮੈਂ
ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਅੱਤ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:1-19; 22:6-16
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12 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਆਿਗਆ ਪਾ ਕੇ ਇਸ
ਗੱਲ ਲਈ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 13 ਤਾਂ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਦੁਪਿਹਰ
ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਚਮਕਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਚਮਕਦੀ
ਵੇਖੀ। 14 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦੀ
ਸੀ ਿਕ ਹੇ ਸੌਲੁਸ ਹੇ ਸੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? ਮੇਖਾਂ
ਲੱਗੀ ਸੋਟੀ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਔਖੀ ਹੈ! 15 ਤਾਂ ਮੈਂ
ਆਿਖਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਪਰ੍ਭੂ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹਾਂ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। 16 ਪਰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਵਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਠਿਹਰਾਵਾਂ। 17 ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। 18 ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ
ਦੇਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਉਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
19 ਸੋ

ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਾ
ਹੋਇਆ। 20 ਸਗੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ , ਿਫਰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਤੋਬਾ
ਦੇ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰੋ। 21 ਇਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
22 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜਹ੍ਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ
ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੈਂ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ 23 ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਕੌਮ
ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੇ।
24 ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ੇਸਤੁਸ
ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈਂ, ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ ਿਵੱਿਦਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 25 ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਬਹਾਦੁਰ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਚਆਈ
ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 26 ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਜਾ, ਿਜਸ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਿਬਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁ ੱਕੀ
ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। 27 ਹੇ
ਰਾਜਾ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 28 ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹੀ
ਕਰ ਲਵੇਂ! 29 ਪੌਲੁਸ ਬੋਿਲਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰੇ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਭਾਵੇਂ
ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਿਜਹੜੇ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ
ਹੋ ਜਾਣ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ!
30 ਤਦ ਰਾਜਾ, ਹਾਕਮ, ਬਰਨੀਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ 31 ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ
ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੈਦ ਹੋਣ
ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 32 ਉਪਰੰਤ ਅਿਗਰ੍ੱਪਾ ਨੇ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੈਸਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਾ ਿਦੰਦਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟ
ਸਕਦਾ ਸੀ।
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ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਰੋਮ ਯਾਤਰਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ
ਇਤਾਿਲਯਾ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਯੂਿਲਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤਾ! 2 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਮੁਿਤਯੁਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ
ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਅਿਰਸਤਰਖੁਸ ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਦੂਨੀ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਸੀ। 3 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਸੈਦਾ ਿਵੱਚ ਜਾ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਯੂਿਲਉਸ
ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂ ਕ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਿਮੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੇ। 4 ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਕੁਪਰੁਸ ਦੇ ਉਹਲੇ ਜਾ ਿਨੱਕਲੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪੌਣ ਸਾਹਮਣੀ ਸੀ। 5 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਕਲਿਕਯਾ ਅਤੇ ਪਮਫ਼ੁਿਲਯਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ
ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਲੁ ਿਕਯਾ ਦੇ ਨਗਰ ਮੂਰਾ ਿਵੱਚ ਆ ਉਤਰੇ। 6 ਉੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ
ਨੇ ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਇਤਾਿਲਯਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ,
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜਾਇਆ। 7 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਕਨੀਦੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਹੁੰਚੇ ਿਕਉਂਿਕ ਪੌਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਕਰੇਤ ਦੇ ਉਹਲੇ ਸਲਮੋਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ! 8 ਅਤੇ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਘਾਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ
ਪਹੁੰਚ।ੇ ਉੱਥੋਂ ਲਸਾਯਾ ਨਗਰ ਨੇ ੜੇ ਹੀ ਸੀ।
9 ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਡਰਾਉਣਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ! 10 ਿਕ ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਮੈਨੂੰ
ਿਦਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਦਾ
ਵੀ! 11 ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੰਿਨਆ! 12 ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਿਸਆਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਇਥੋਂ ਚੱਲੇ ਚੱਲੀਏ ਿਕ ਜੇ ਿਕਵੇਂ ਹੋ
ਸਕੇ ਤਾਂ ਫੈਨੀਕੁਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਿਸਆਲ ਕੱਟੀਏ, ਜੋ ਕਰੇਤ ਦਾ ਇੱਕ
ਘਾਟ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ!
1 ਜਦੋਂ

ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਤੂਫਾਨ

13 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਪੌਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਗਣ ਲੱਗੀ, ਉਨਾਂ ਇਹ

ਸਮਝ ਕੇ ਿਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਲੰਗਰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਕਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੇ! 14 ਪਰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ
ਪਾਿਸਓਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਯੂਰਕੂਲੇਨ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ! 15 ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਿਵੱਚ ਫਸ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਠਿਹਰ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਰੁੜਹ੍ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ! 16 ਅਤੇ ਕਲੌਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਹੇਠ
ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਢੋਂਗੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ!
17 ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ
ਥੱਿਲਓਂ ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕ ਿਕਤੇ ਸੁਰਿਤਸ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਜਾ ਫਸੀਏ, ਪਾਲ ਲਾਹ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਐਂਵੇਂ ਰੁੜਹ੍ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ! 18 ਜਦੋਂ
ਹਨੇ ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਹਚਕੋਲੇ ਖਾਧੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ! 19 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸੁੱਿਟਆ! 20 ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨਾ ਤਾਰੇ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਨੇ ਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ
ਤਾਂ ਆਿਖ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ! 21 ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਭੁੱਖੇ ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ
ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰੇਤ
ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਖੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ!
22 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੇਵਲ
ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ! 23 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਾ ਦੂਤ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ! 24 ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਹੇ
ਪੌਲੁਸ, ਨਾ ਡਰ! ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਵੇਖ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼
ਿਦੱਤਾ ਹੈ! 25 ਉਪਰੰਤ ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ! 26 ਪਰ ਿਕਸੇ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਵਾਂਗੇ l
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ਜਦੋਂ ਚੌਧਵੀਂ ਰਾਤ ਆਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਿਰਯਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਰੁੜਹ੍ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤੀਂ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ! 28 ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਗਿਹਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾਿਪਆ ਜੋ ਅੱਸੀ ਹੱਥ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੱਧ
ਕੇ ਫੇਰ ਗਿਹਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾਿਪਆ ਤਾਂ ਸੱਠ ਹੱਥ ਿਨੱਕਿਲਆ! 29 ਅਤੇ
ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨਾ ਜਾ ਪਈਏ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਿਸਓਂ ਚਾਰ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ
ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 30 ਜਦੋਂ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼
ਉੱਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਿਹਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਿਸਓਂ ਲੰਗਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ
ਨਾਲ ਢੋਂਗੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਤਾਿਰਆ! 31 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ
ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਿਹਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ! 32 ਤਦ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਢੋਂਗੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ! 33 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ
ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮੌਸਮ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਚੌਦਾਂ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ! 34 ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਕੁਝ ਭੋਜਨ
ਖਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਉ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਿਵੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ! 35 ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਖਾਣ ਲੱਗਾ! 36 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ! 37 ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੋ ਸੌ ਿਛਹੱਤਰ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੀ। 38 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਿਲਆ!
39 ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਚਿੜਹ੍ਆ ਤਦ ਉਨਾਂ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਿਣਆ ਪਰ
ਇੱਕ ਖਾੜੀ ਦੇਖੀ ਿਜਹ ਦਾ ਿਕਨਾਰਾ ਪੱਧਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਨਹੀਂ! 40 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲੰਗਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ,
ਪਤਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲੇ ਅਤੇ ਪੌਣ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ
ਪਾਲ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ! 41 ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ
ਿਜੱਥੇ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰ ਿਮਲਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਚਲਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਖੁੱਭ ਕੇ ਫਿਸਆ ਹੀ ਿਰਹਾ ਪਰ ਿਪਛਲਾ
ਪਾਸਾ ਲਿਹਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਿਗਆ! 42 ਤਦ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ
ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਿਕ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਤੈਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ! 43 ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਛਾਲ ਮਾਰ
ਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਿਨੱਕਲਣ! 44 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਈ ਫੱਿਟਆਂ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ
ਜੋ ਸੱਭੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇ!
27 ਸੋ
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1 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦਾ
ਨਾਮ ਮਾਲਟਾ ਹੈ। 2 ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਯਾ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ
ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਿਕਉਂਿਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਝੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਸੀ! 3 ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ
ਪਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
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ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਿਚੰਬੜ ਿਗਆ! 4 ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਮਿਕਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ
ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਖੂਨੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਿਗਆ
ਪਰ ਿਨਆਂ ਇਹ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ! 5 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਕੀੜੇ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਝਟਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ! 6 ਪਰ
ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣੇ ਸੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਕੇ
ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ
ਉਹ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਵਗਿੜਆ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ!
7 ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ, ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਪੁਬਿਲਯੁਸ ਦੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਨਾਲ
ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ! 8 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ
ਪੁਬਿਲਯੁਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਿਪਆ ਸੀ,
ਸੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ! 9 ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਰੋਗੀ ਸਨ ਆਏ ਅਤੇ ਚੰਗੇ
ਕੀਤੇ ਗਏ! 10 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਜਹਾਜ਼
ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਿਦੱਤੀਆਂ l
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ਿਤੰਨਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ ਦੇ ਇੱਕ
ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਉਸਕੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਸਾਰਾ ਿਸਆਲ ਇਸ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਕੱਿਟਆ ਸੀ! 12 ਅਤੇ ਸੈਰਾਕੁਸ
ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਰਹੇ! 13 ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰੇਿਗਯੁਨ
ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਪੌਣ ਵਗੀ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਪਿਤਯੁਲੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। 14 ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਿਮਲੇ
ਿਜੰਨਾਂ ਸਾਡੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਨੂੰ ਆਏ! 15 ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ
ਅੱਪੀਫੋਰੁਮ ਅਤੇ ਤੈ ਸਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ! ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਾਈ
l 16 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉਸ ਿਸਪਾਹੀ ਨਾਲ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਈ
l
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ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਤੇ
ਵੱਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੋ
ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹਾਂ! 18 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਚਾਿਹਆ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕਤਲ
ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸੀ! 19 ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੈਸਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ
ਸੀ! 20 ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲੋ ਅਤੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ
ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਜਕਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ! 21 ਉਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਿਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੱਠੀ ਆਈ, ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈ
ਦੱਸੀਂ! 22 ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀਏ
ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ
ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ l
23 ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਦਨ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਤਦ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
17

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 28:24

707

ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ! 24 ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ
ਕੀਤਾ! 25 ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ
ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਗਏ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਿਡਆਂ ਨੂੰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਠੀਕ ਆਿਖਆ
ਸੀ, 26 ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ
ਪਰ ਨਾ ਸਮਝੋਂਗ;ੇ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ ਪਰ ਬੁਝਗ
ੋ ੇ ਨਾ, 27 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ
ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਲਈਆਂ ਹਨ,
ਿਕਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ
ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ l 28 ਸੋ
ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣਗੀਆਂ l 29 ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ
30 ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ
ਸਨ! 31 ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅੱਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ
ਿਰਹਾ!
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ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ 1:24
4 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ

ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਲੇਖਕ
ਰੋਮੀਆਂ 1:1 ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖੀ ਪੱਤੀ
ਦਾ ਲੇਖਕ ਪੌਲੁਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਨੀਰੋ ਰੋਮ ਦੇ ਸਮਰਾਟ
ਵਜੋਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਿਠਆ, ਉਸ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਤੋਂ ਿਲਿਖਆ।
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਹਰ ਅਨੈ ਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ
ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ
ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿ ਪਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮਸੀਹੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ, ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪ,
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਮੁਕਤੀ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਆਿਦ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 57 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਤੋਂ ਭੇਜੀ
ਗਈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਰੋਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, (ਰੋਮ 1:7) ਅਰਥਾਤ
ਰੋਮ ਸ਼ਿਹਰ, ਜੋ ਿਕ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਏ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਉਦੇਸ਼
ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖੀ ਗਈ ਪੱਤੀ ਮਸੀਹੀ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਵਵਸਥਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਮਨੁੱਖ
ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਵਨਾਸ਼
ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ, ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਮੁੱਿਦਆਂ ਉੱਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ
ਲੋੜ — 1:18-3:20
2. ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ — 3:21-5:21
3. ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ — 6:1-8:39
4. ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ — 9:1-11:36
5. ਧਾਰਿਮਕ ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ — 12:1-15:13
6. ਸਮਾਪਤੀ: ਿਨੱਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ — 15:14-16:27
1 ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਰਸੂਲ ਬਣਨ
ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 2 ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 3 ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ। 5 ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਰਸੂਲਗੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 6 ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। 7 ਅੱਗੇ
ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰੇ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
10 ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਐਨੇ
ਿਚਰ ਿਪੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂ। 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ,
ਿਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਤਿਮਕ ਵਰਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੋ। 12 ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲ
ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ
ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ। 13 ਅਤੇ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ, ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ
ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਿਮਿਲਆ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਲ ਿਮਲੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ।
14 ਮੈਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਿਨਰਬੁੱਧਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। 15 ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ।
8

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰੇਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥ
ਹੈ, ਪਿਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਲਈ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਸ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ
ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਧਰਮੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ
ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
16

ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਾਪ
ਮਨੁੱਖ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ
ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ। 20 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਉਤਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਅਣ-ਦੇਖੇ ਗੁਣ ਅਰਥਾਤ ਉਸ
ਦੀ ਸਦੀਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ
ਤਰਾਂ ਿਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ।
21 ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਲਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਡਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ
ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਿਵੱਚ ਿਨਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਨੇ ਰੇ ਹੋ
ਗਏ। 22 ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ।
23 ਅਤੇ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਨਾਸਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ
ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਪਾਇਆਂ ਅਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ।
24 ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਦੇ ਬੁਰੇ
ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਸ
18 ਿਜਹੜੇ

ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ 1:25

709

ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ। 25 ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ
ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਿਕ ਉਸ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਧੰਨ
ਹੈ, ਆਮੀਨ।
26 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵੱਸ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। 27 ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਮਰਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚੀ ਆਪਣੀ
ਕਾਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੜ ਗਏ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਫਲ ਭੋਿਗਆ।
28 ਿਜਵੇਂ ਉਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ
ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਓਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ
ਦੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। 29 ਉਹ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ
ਕੁਧਰਮ, ਬਦੀ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਰ,
ਘਾਤ, ਝਗੜੇ, ਛਲ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੁਗਲੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ 30 ਿਨੰ ਦਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ
ਵਾਲੇ, ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ, ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰ। 31 ਿਨਰਬੁੱਧ, ਨੇ ਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਿਨਰਮੋਹ ਅਤੇ
ਿਨਰਦਈ ਹੋਏ। 32 ਅਤੇ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਧੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਏਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਿਜਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
2 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਟੱਲ ਹੈ। 3 ਫੇਰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਜੋ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,
ਭਲਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇਗਾ?
4 ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤੁੱਛ
ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੈਨੂੰ
ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 5 ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਠਰਤਾਈ ਅਤੇ
ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ੋਧ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਿਨਆਂ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ
ੋਧ ਕਮਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। 6 ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। 7 ਿਜਹੜੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੜਹ੍ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਮਾ, ਆਦਰ
ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਦੇਵੇਗਾ। 8 ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਿਵਦੋਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਗੋਂ
ਝੂਠ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਿਬਪਤਾ
ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਬੁਿਰਆਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਉੱਤੇ। 10 ਪਰ ਹਰੇਕ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਭਿਲਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਮਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਹਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਯੂਨਾਨੀ ਨੂੰ । 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 12 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੰਿਨਆਂ
ਨੇ ਿਬਨਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੋ ਿਬਨਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਸ ਵੀ
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀਆਂ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਕੀਤੇ
ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ,ੇ
ਪਰ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। 14 ਜਦ ਿਕ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਓ
ਤੋਂ ਹੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਿਦਆਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਿਬਵਸਥਾ ਹਨ। 15 ਸੋ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਿਹਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਵਖਾਉਂਦੀਆ
1 ਸੋ
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ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਵੇਕ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਿਖ਼ਆਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਿਵੱਚੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
16 ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ।
ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ
ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ
ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ 18 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। 19 ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਅੰਿਨਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ 20 ਅਤੇ ਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ
ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। 21 ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਕੀ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਂ
ਿਕ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਆਪ ਿਕਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 22 ਤੂੰ ਜੋ
ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ, ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਆਪ ਿਕਉਂ ਿਵਭਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਆਪ
ਿਕਉਂ ਹੈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟਦਾ ਹੈਂ? 23 ਤੂੰ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ, ਿਫਰ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 24 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। 25 ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇਂ ਜੇ
ਤੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਕੀ
ਲਾਭ। 26 ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਅਸੁੰਨਤੀ ਲੋਕ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਸੁੰਨਤ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
27 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸੁਭਾਓ ਤੋਂ ਅਸੁੰਨਤੀ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਲਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ?
28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਲੋ ਕ ਿਦਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ
ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਮਾਸ ਦੀ ਿਵਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ। 29 ਸਗੋਂ ਯਹੂਦੀ
ਉਹੋ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਉਹੋ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਹੋਵੇ
ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
17

3
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ
1 ਸੋ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? 2 ਹਰ
ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ l ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ। 3 ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਬੇਵਫ਼ਾ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਕੀ
ਹੋਇਆ? ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ
ਿਵਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 4 ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰੇ
ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ
ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤ ਜਾਵੇਂ।
5 ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੁਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਨਆਈਂ ਹੈ ਜੋ ੋਧ ਪਾਉਂਦਾ
ਹੈ? (ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ) 6 ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? 7 ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰਗਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਿਕਉਂ ਮੈਂ ਅਜੇ
ਤੱਕ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 8 ਅਤੇ ਇਹ
ਿਕਉਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਿਕ
ਆਓ, ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿਲਆਈ ਿਨੱਕਲੇ। ਸੋ ਏਹੋ
ਿਜਿਹਆਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੱਕਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ
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9 ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ? ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ
ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ। 10 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, 11 ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ
ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ। 12 ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਭਟਕ ਗਏ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। 13 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਕਬਰ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਵਲ-ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਹੈ। 14 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਕੁੱੜਤਣ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 15 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ
ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਫੁਰਤੀਲੇ ਹਨ, 16 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾਸ
ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਹੈ, 17 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਪਛਾਿਣਆ,
18 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
19 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਬਵਸਥਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸੋ
ਿਬਵਸਥਾ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇ। 20 ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮੀ
ਨਹੀਂ ਠਿਹਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਪਰ ਹੁਣ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
22 ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
23 ਿਕਉਂਿਕ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਤੋਂ
ਰਿਹਤ ਹਨ। 24 ਸੋ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਧਰਮੀ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
25 ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ
ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ
ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। 26 ਹਾਂ,
ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਧਰਮੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵੇ,
ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ।
27 ਸੋ ਹੁਣ ਘਮੰਡ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਿਕਸ
ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਬਧੀ ਨਾਲ? ਭਲਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ! ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੀ ਿਬਧੀ ਨਾਲ। 28 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੋਂ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਫੇਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇਵਲ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਦਾ ਵੀ ਹੈ। 30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। 31 ਫੇਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਵਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ
ਹਾਂ।
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ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਿਰਆ
1 ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੂੰ ਕੀ ਿਮਿਲਆ? 2 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ,
ਪਰ੍ੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਣੀ ਗਈ। 4 ਹੁਣ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਕ ਿਗਣੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। 5 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ
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ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਿਜਵੇਂ ਦਾਊਦ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
7 ਧੰਨ ਉਹ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ
ਢੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 8 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਦੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ
ਿਗਣੇਗਾ।
9 ਫੇਰ ਇਹ ਧੰਨ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਿਣਆ
ਿਗਆ ਸੀ। 10 ਿਫਰ ਿਕਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ
ਸੁੰਨਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੁੰਨਤੀ ਸੀ? ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਸੀ। 11 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ
ਪਾਈ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ
ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸੁੰਨਤੀ ਹੋਣ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇ। 12 ਅਤੇ ਸੁੰਨਤੀਆਂ
ਦਾ ਵੀ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸੁੰਨਤੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਾਲ
ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਾਿਰਸ ਹੋਵੇਂਗਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਨਾਲ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਿਜਹੜਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 14 ਪਰ ਜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਵਾਿਰਸ ਹਨ ਤਾਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਨਸ਼ਫਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਿਵਅਰਥ ਹੋਇਆ। 15 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ
ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। 16 ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ
ਜੋ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠਿਹਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਅੰਸ ਦੇ
ਲਈ ਪੱਕਾ ਰਹੇ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਅੰਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ, 17 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਜਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਣਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
18 ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਆਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ
ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। 19 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ
ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਧਆਨ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾਹ
ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ। 20 ਪਰ੍ੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ
ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ। 21 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਸਮਰੱਥੀ ਹੈ। 22 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਣੀ ਗਈ।
23 ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਗਣੀ ਗਈ, ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਿਲਖੀ ਗਈ। 24 ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। 25 ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੜਵਾਇਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਉੱਿਠਆ।
13

5
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ
1

ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ 5:2

711

ਰੱਖੀਏ। 2 ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਿਕਰਪਾ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰੀਏ। 3 ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਘਮੰਡ ਕਰੀਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਬਪਤਾ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ। 4 ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਿਦੜਹ੍ਤਾ ਅਤੇ ਿਦੜਹ੍ਤਾ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ
ਹੈ। 5 ਅਤੇ ਆਸ ਸ਼ਰਿਮੰਿਦਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਿਪਆਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸਾਿਡਆਂ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਨਰਬਲ
ਹੀ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਮਸੀਹ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਰਆ। 7 ਇਹ
ਗੱਲ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰੇ ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ
ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। 8 ਪਰ੍ੰਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ।
9 ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ
ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ੋਧ
ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਵਾਂਗ।ੇ 10 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਿਮਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਿਮਲਾਏ ਜਾ
ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚ
ਜਾਂਵਾਂਗ।ੇ 11 ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਿਮਲਾਏ ਗਏ ਅਭਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਆਦਮ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ - ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ
ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਫੈਲ ਗਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। 13 ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪ
ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 14 ਤਾਂ ਵੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
ਹੈ। 15 ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਉਹੋ
ਿਜਹੀ ਦਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਿਜਹੜੀ ਇੱਕੋ
ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਈ। 16 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਫਲ ਹੋਇਆ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ
ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਲਆਂਦਾ, ਪਰ ਿਕਰਪਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਦਾਤ ਨੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਿਲਆਉਂਦਾ
l 17 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ
ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤੀ ਿਮਲੀ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। 18 ਉਪਰੰਤ ਿਜਵੇਂ
ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਿਰਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਿਤਵੇਂ
ਹੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਮਿਲਆ। 19 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਿਤਵੇਂ ਹੀ
ਇਸ ਇੱਕ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ
ਜਾਣਗੇ। 20 ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵਚਕਾਰ ਆ ਗਈ ਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ
ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਿਕਰਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਹੋਈ। 21 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ, ਿਤਵੇਂ ਿਕਰਪਾ ਨੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
12 ਇਸ

6
ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਦੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ
1 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਿਕ
ਿਕਰਪਾ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ? 2 ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਿਕਉਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ?। 3 ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
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ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ? 4 ਸੋ
ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ,
ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ, ਿਤਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ।
5 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ
ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗ।ੇ 6 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। 7 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਮਰ ਿਗਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ।
8 ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਵੀ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ,
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। 10 ਿਜਹੜੀ ਮੌਤ
ਉਹ ਮੋਇਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੋਇਆ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਜੀਵਨ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।
11 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ
ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਸਮਝੋ।
12 ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ,
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। 13 ਅਤੇ ਨਾ
ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ ਸਗੋਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਬਣਾ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦਓ। 14 ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੋ।
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਦਾਸ
ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ! 16 ਭਲਾ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣ ਲਈ ਿਜਹ ਦੇ ਹੱਥ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ
ਦਾਸ ਹੋ ਿਜਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਲਈ ਪਾਪ ਦੇ,
ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਈ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ। 17 ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਿਜਸ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਿਵੱਚ ਢਾਲ਼ੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋ
ਗਏ। 18 ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ।
19 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ
ਸਗੋਂ ਅੱਤ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੇ ਿਤਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ
ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੌਂਪ
ਿਦਓ। 20 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ
ਸੀ। 21 ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਲ ਿਮਿਲਆ ਿਜਨਾਂ
ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਮੌਤ
ਹੈ? 22 ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਲ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। 23 ਿਕਉਂਿਕ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ।
15 ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ?

7
ਿਵਵਾਿਹਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
1 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ (ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ) ਿਕ ਿਜਨਾਂ
ਿਚਰ ਮਨੁੱਖ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਿਚਰ ਿਬਵਸਥਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਰੱਖਦੀ ਹੈ? 2 ਿਕਉਂਿਕ ਸੁਹਾਗਣ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਿਜਉਂਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਜੇ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। 3 ਪਰ
ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿਵਭਚਾਰਣ
ਕਹਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ
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ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਿਵਭਚਾਰਣ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ। 4 ਸੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੇ ਿਜਹੜਾ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ
ਫਲ ਦੇਈਏ। 5 ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸੀ, ਤਦ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ
ਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦੇਣ। 6 ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਿਜਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਿਕ ਿਲਖਤ
ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ।
ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਾਪ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਕੀ ਿਬਵਸਥਾ ਪਾਪ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ!
ਸਗੋਂ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਨਾ ਕਿਹੰਦੀ ਿਕ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਨਾ
ਜਾਣਦਾ। 8 ਪਰ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਬਨਾਂ
ਪਾਪ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। 9 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ
ਪਰ ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਤਦ ਪਾਪ ਜੀ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰ
ਿਗਆ। 10 ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹੋ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਕਾ
ਪਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 12 ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ।
13 ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਬਿਣਆ? ਕਦੇ
ਨਹੀਂ! ਪਰ ਪਾਪ ਨੇ ਿਕ ਪਾਪ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇ
ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ
ਅੱਤ ਬੁਰਾ ਠਿਹਰੇ। 14 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਆਤਿਮਕ
ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 15 ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 16 ਪਰ
ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨ
ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। 17 ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 18 ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ
ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਲਾ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। 19 ਿਜਹੜੀ ਭਿਲਆਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਿਜਹੜੀ ਬੁਿਰਆਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 20 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 21 ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰ ਨ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਭਿਲਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
22 ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ
ਅਨੰ ਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 23 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨੂੰ ਨ
ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਜੋ ਮੇਿਰਆਂ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਲਈ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 24 ਮੈਂ ਿਕੰਨਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ! ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ
ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ? 25 ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ! ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਦੀ।
7 ਹੁਣ,

8
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ
1 ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਿਕਉਂਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੇ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਿਦੱਤਾ। 3 ਜੋ
ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਿਕਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ
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ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ। 4 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। 5 ਜੋ
ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਿਜਹੜੇ ਆਤਿਮਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਾ
ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ
ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8 ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
9 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਿਮਕ ਹੋ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਿਗਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜੀਵਤ ਹੈ। 11 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਜਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਜਸ ਨੇ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਵਾਏਗਾ।
12 ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੀਏ। 13 ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ
ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋਗੇ। 14 ਿਜੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ।
15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਫੇਰ ਮੁੜ
ਕੇ ਡਰੋ ਸਗੋਂ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ, ਹੇ ਿਪਤਾ, ਕਿਹ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। 16 ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ
ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। 17 ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਿਰਸ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਾਿਰਸ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਵਾਿਰਸ ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀਏ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਡਆਏ ਜਾਈਏ।
ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਮਿਹਮਾ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
19 ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ
ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਅਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ, ਪਰ
ਆਸ ਨਾਲ। 21 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਆਪ ਵੀ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ
ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰੇ। 22 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਿਮਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀੜਹ੍ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 23 ਅਤੇ
ਕੇਵਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਿਮਿਲਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ
ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 24 ਆਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਸ ਜੋ ਵੇਖੀ
ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀ ਵਸਤੁ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਕਉਂ ਕਰੇ? 25 ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਵਸਤੁ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਉਹ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ।
26 ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਕਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਹੱਦੋਂ
ਬਾਹਰ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 27 ਅਤੇ
ਿਹਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ
ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 28 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਿਰਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ
ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ
18 ਮੇਰੀ
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ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 29 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੋਂ ਜਾਿਣਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਿਗਓਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੋਵੇ। 30 ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਅੱਿਗਓਂ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਵੀ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸੱਿਦਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਵੀ ਿਦੱਤੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ

31 ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ
ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 32 ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ

ਦਾ ਵੀ ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ?
33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 34 ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ
ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮਰ ਿਗਆ।
ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 35 ਕੌਣ
ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਿਬਪਤਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ,
ਜਾਂ ਅਨੇ ਰਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਜਾਂ ਨੰ ਗ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ? 36 ਿਜਵੇਂ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਦਨ ਭਰ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
37 ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਜਸ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਿਜੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
38 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਿਕ ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਦੂਤ,
ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾਂ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਨਾ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ। 39 ਅਤੇ ਨਾ ਉਿਚਆਈ, ਨਾ ਡੂੰਿਘਆਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

9
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਿਵਵੇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। 2 ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ
ਸੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 3 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਸਕੇਸਬੰਧੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਪੀ ਹੁੰਦਾ। 4 ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਪਾਲਕਪਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਮਿਹਮਾ, ਨੇ ਮ, ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਦਾਨ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। 5 ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਜੁੱਗੋਜੁੱਗ ਧੰਨ ਹੈ, ਆਮੀਨ! 6 ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਟਲ ਿਗਆ; ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ। 7 ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਹੀ
ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8 ਅਰਥਾਤ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅੰਸ ਿਗਣੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9 ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। 10 ਅਤੇ ਕੇਵਲ
ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਿਰਬਕਾਹ ਇੱਕ ਜਣੇ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ
ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। 11 ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ
ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, 12 ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਿਜਹੜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਲਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ l 13 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ
ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਪਰ ਏਸਾਓ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ।
14 ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ! 15 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਿਜਸ
1 ਮੈਂ
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ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰਾਂਗਾ। 16 ਸੋ ਇਹ
ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਗੋਂ
ਦਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ
ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ, ਿਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। 18 ਸੋ ਉਹ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਅਤੇ ਦਯਾ

19 ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇਂਗਾ, ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਿਕਉਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਿਕਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ? 20 ਹੇ ਮਨੁੱਖ,
ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਲਾ ਘੜੀ ਹੋਈ
ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ
ਿਕਉਂ ਬਣਾਇਆ? 21 ਕੀ ਘੁਿਮਆਰ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਿਧਕਾਰ
ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਪੇੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਨਰਾਦਰ ਦੇ
ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਵੇ? 22 ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹ
ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ੋਧ ਿਵਖਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ ੋਧ
ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਵੱਡੇ
ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਹਾਿਰਆ। 23 ਤਾਂ ਜੋ ਦਯਾ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ
ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਧੰਨ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇ। 24 ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। 25 ਿਜਵੇਂ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਆਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਿਪਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੂੰ ਿਪਆਰੀ
ਆਖਾਂਗਾ। 26 ਅਤੇ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਖਵਾਉਣਗੇ।
27 ਯਸਾਯਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਖੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਤੁੱਲ
ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 28 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਕਰ
ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। 29 ਿਜਵੇਂ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ
ਿਕਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਜੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਸ ਨਾ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਸਦੂਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਿਜਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦ।ੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। 31 ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 32 ਿਕਉਂ? ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਠਕਰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਠੇਡਾ
ਖਾਧਾ। 33 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਠੇਡਾ
ਲੱਗਣ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਅਤੇ ਠਕਰ ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
30
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ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ। 2 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ
ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅਣਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ
ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਿਦੜਹ੍ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਏ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਈ ਮਸੀਹ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ
ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ।
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ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ
ਿਲਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹੇਗਾ। 6 ਪਰ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੌਣ
ਚੜਹ੍ੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ? 7 ਜਾਂ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ
ਕੌਣ ਉਤਰੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠਾ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ? 8 ਪਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ,
ਿਜਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੰਨ
ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। 10 ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ
ਯੂਨਾਨੀ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਸਭ
ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇਗਾ,
ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਕਵੇਂ ਲੈਣ? ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ
ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨ? ਅਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਿਕਵੇਂ ਸੁਣਨ? 15 ਅਤੇ ਜੇ ਭੇਜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਿਕਵੇਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ?
ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਿਕੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ!
16 ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਸਾਯਾਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਿਕਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ? 17 ਸੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ
ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 18 ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਲਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਸੁਿਣਆ? ਬੇਸ਼ਕ! ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਗਈ, ਅਤੇ
ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ।
19 ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ?
ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਈਰਖਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ
ਦੁਆਵਾਂਗਾ। 20 ਫੇਰ ਯਸਾਯਾਹ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਿਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਿਛਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ। 21 ਪਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਪਸਾਰੇ ਿਰਹਾ।
5 ਮੂਸਾ
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ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ
1 ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਾਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ
ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾਂ। 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਉਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾਿਣਆ
ਸੀ। ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ
ਕਥਾ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? 3 ਿਕ ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੀ ਖੋਜੀ ਹਨ। 4 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। 5 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਿਕਰਪਾ
ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਹਨ। 6 ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਿਕਰਪਾ
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ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਫੇਰ ਿਕਰਪਾ
ਨਾ ਰਹੀ। 7 ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਿਨੱਕਿਲਆ? ਇਹ ਿਕ ਿਜਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਖ਼ੋਜ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੀ ਪਰ ਚੁਿਣਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
8 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਤਬੀਅਤ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਜੋ ਨਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕੰਨ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਨਾ ਸੁਣਨ। 9 ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫੰਦਾ,
ਠਕਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। 10 ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ
ਹਨੇ ਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਝੁਕਾਈ ਰੱਖ!
11 ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਠਕਰ ਖਾਧੀ ਿਕ
ਿਡੱਗ ਪੈਣ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ! ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ। 12 ਜੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕੀ
ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ: ਪੇਉਂਦ ਚੜਾਉਣ ਦਾ
ਉਦਾਹਰਣ
13 ਮੈਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
14 ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਬਣਾਂਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਂਵਾ। 15 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ
ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਅਤੇ ਜੇ ਪਿਹਲਾ ਪੇੜਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਜੜਹ੍ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੈ ਤਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 17 ਪਰ ਜੇ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟਿਹਣੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ
ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਉਂਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਦੇ
ਰਸ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ ਹੈਂ। 18 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾ
ਕਰ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਘਮੰਡ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜੜਹ੍ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਰ
ਜੜਹ੍ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। 19 ਫੇਰ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇਂਗਾ, ਿਕ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਇਸ ਲਈ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੇਉਂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਵਾਂ। 20 ਅੱਛਾ,
ਉਹ ਤਾਂ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਭਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਗੋਂ ਡਰ।
21 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਤਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। 22 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦਆਲਗੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨੂੰ
ਵੇਖ। ਸਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਦਆਲਗੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਿਦਆਲਗੀ ਿਵੱਚ ਿਟਿਕਆ ਰਹੇ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। 23 ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵੱਚ ਿਟਕੇ ਨਾ ਰਿਹਣ ਤਾਂ ਪੇਉਂਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੇਉਂਦ ਕਰੇ। 24 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਤੂੰ
ਉਸ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿਡਆ ਿਗਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ
ਹੈਂ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੰਗੇ ਜ਼ੈਤੂਨ, ਦੇ ਰੁੱਖ ਿਵੱਚ ਪੇਉਂਦ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅਸਲੀ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੇਉਂਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੁਕਤੀ
ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਜਾਂਚ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਬਣ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਤ
ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਠਰਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਆਣ
ਪਈ ਅਤੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾ
ਹੋ ਲਵੇ। 26 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇਗਾ,
ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚੋਂ ਅਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, 27 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
25
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ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੇ ਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ
ਦੇਵਾਂਗਾ।
28 ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਪ ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਹਨ।
29 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ।
30 ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰ ਸੀ,
ਪਰ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ। 31 ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰ
ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 32 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ

33 ਵਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਕੰਨਾਂ ਡੂੰਘਾ

ਹੈ! ਉਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਿਕੰਨੇ ਅਣ-ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਿਕੰਨੇ
ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ! 34 ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਜਾਿਣਆ, ਜਾ ਕੌਣ
ਉਹ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਿਣਆ? 35 ਜਾਂ ਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਕੁਝ
ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹ ਦਾ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਦਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ?। 36 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ
ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ
ਚੜਹ੍ਾਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। 2 ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ।
3 ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਜੰਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਝੇ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਣ
ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੇ।
4 ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਿਰਆਂ
ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 5 ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਗ
ਹਾਂ। 6 ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ ਵੱਖ-ੋ
ਵੱਖ ਵਰਦਾਨ ਿਮਲੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ
ਿਮਿਲਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰੇ। 7 ਅਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਿਮਿਲਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਹੇ, ਜੇ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਸਖਾਉਣ
ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਹੇ। 8 ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਹੇ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਦੇਵ,ੇ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਦਯਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਯਾ ਕਰੇ, 9 ਿਪਆਰ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਹੋਵੇ, ਬੁਿਰਆਈ
ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਭਿਲਆਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। 10 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ
ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜਹ੍ਾ ਿਪਆਰ ਰੱਖੋ, ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ
ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ। 11 ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਰਆ ਕਰੋ। 12 ਆਸ ਿਵੱਚ
ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ ਕਰੋ, ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ
ਰਹੋ। 13 ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। 14 ਆਪਣੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦਉ,
ਅਸੀਸ ਿਦਉ, ਸਰਾਪ ਨਾ ਿਦਉ! 15 ਅਨੰ ਦ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਨੰ ਦ ਕਰੋ, ਰੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਵੋ। 16 ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨ
ਹੋਵੋ, ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਉ ਪਰ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲੇ
ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਚ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠ। 17 ਬੁਿਰਆਈ
1
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ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ। 18 ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ
ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲੱਗਿਦਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ
ਰੱਖੋ। 19 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਪਰ ੋਧ ਨੂੰ ਜਾਣ
ਿਦਉ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। 20 ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ
ਵੈਰੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਖੁਆ, ਜੇ ਿਪਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਿਪਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਿਗਆਰਾਂ
ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਵੇਂਗਾ। 21 ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰ ਸਗੋਂ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ
ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲੈ।
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ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ
ਮਨੁੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ
ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀਆਂ
ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
2 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਵਧੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ। 3 ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ
ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਿਨਡਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ? ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ
ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਐਂਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ
ਲਈ ਿਫਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵ।ੇ 5 ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ੋਧ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
6 ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਿਦਉ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਸਦਾ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। 7 ਇਸ
ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਿਜਹ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਿਦਉ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੂਲ
ਿਦਉ, ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ, ਿਜਸ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ।
1 ਹਰੇਕ

ਿਪਆਰ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ
ਿਕਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ, ਜੋ ਿਵਭਚਾਰ
ਨਾ ਕਰ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰ। 10 ਿਪਆਰ
ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਪਆਰ ਿਬਵਸਥਾ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
8 ਇੱਕ

ਸਮਾਂ ਨੇ ੜੇ ਹੈ

11 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ

ਪਿਹਚਾਣ ਲਵੋ ਿਕਉਂਿਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ
ਜਾਗਣ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨੇ ੜੇ ਹੈ।
12 ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ ਅਤੇ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
ਹਨੇ ਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਿਹਨ ਲਈਏ।
13 ਿਜਵੇਂ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਲਮਾਨਸੀ ਨਾਲ
ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਨਾਚ-ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਲੁ ੱਚਪੁਿਣਆਂ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਖਾਰ ਿਵੱਚ। 14 ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰ੍ਬੰਧ ਨਾ ਕਰੋ।

14
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ
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1 ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ
ਰਲਾ ਲਉ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।
2 ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਗ ਪੱਤ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
3 ਿਜਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। 4 ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਲਕ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦਾ ਜਾਂ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਥਰ ਰਹੇਗਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਨੂੰ
ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਸਾਿਰਆਂ ਿਦਨਾਂ
ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ
ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵੇ। 6 ਿਜਹੜਾ ਿਦਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ
ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ
ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 7 ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਹੈ। 8 ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦੇ
ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵੀਏ ਜਾਂ ਮਰੀਏ ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹੀ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ
ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆਂ, ਨਾਲੇ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹੋਵ।ੇ 10 ਪਰ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆਂ
ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵਾਂਗ।ੇ 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ੍ਭੂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਿਕ ਹਰ
ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ। 12 ਸੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ

13 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ

ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਚਾਰੋ, ਿਕ ਠੇਡੇ ਜਾਂ ਠਕਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖ।ੋ 14 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਹੈ। 15 ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਂ। ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ
ਮਿਰਆ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ। 16 ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ
ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ
ਅਨੰ ਦ ਹੈ। 18 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
19 ਸੋ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੀਏ ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਿਮਲਾਪ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। 20 ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਕੰਮ ਨਾ ਿਵਗਾੜ। ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ
ਬੁਰਾ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਠਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 21 ਭਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ
ਹੈ, ਿਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਸ ਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ
ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਂ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਠਕਰ ਖਾਵੇ। 22 ਤੇਰਾ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ। ਧੰਨ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ। 23 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ
ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਾਪ ਹੈ।

15
ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ
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1 ਅਸੀਂ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਈਏ, ਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ। 2 ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ
ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਨੰ ਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨੰ ਿਦਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਣੀ ਪਈ।
4 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਚਨ ਦੇ ਿਦਲਾਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ। 5 ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਿਦਲਾਸੇ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ
ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਰੱਖੋ। 6 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ
ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ।

ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ
ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ।
8 ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਿਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਵਾਇਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 9 ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਦਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਿਜਵੇਂ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ। 10 ਫੇਰ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮੋ, ਉਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ।
11 ਅਤੇ ਫੇਰ, ਹੇ ਸਾਰੀਓ ਕੌਮੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ
ਉਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ। 12 ਫੇਰ ਯਸਾਯਾਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਯੱਸੀ ਦੀ ਜੜਹ੍
ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਆਸ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। 13 ਹੁਣ ਆਸ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ
ਆਸ ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਵੋ।
7

ਿਹੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

14 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ

ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਤੇ-ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ। 16 ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵਾਂ
ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। 17 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਅਭਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ
ਿਬਨਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, 19 ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ
ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਲੁਿਰਕੁਨ
ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 20 ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਿਗਆ,
ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਂ। 21 ਸਗੋਂ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ, ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ
ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ।
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਰੋਮ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ

22 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕ ਿਗਆ।

23 ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। 24 ਜਾਂ
ਮੈਂ ਕਦੇ ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉੱਧਰ ਨੂੰ
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ਜਾਂਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ
ਕਰ ਦੇਣਾ। 25 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਹੋਈ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ
ਚੰਦਾ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ। 27 ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਿਮਕ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।
28 ਸੋ ਜਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ
ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। 29 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ
ਤਦ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ।
30 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਤਨ ਕਰੋ। 31 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਆ
ਿਵੱਚ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜੋ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰ੍ਿਹਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। 32 ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਪਾਵਾਂ। 33 ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।
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ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਮਸਕਾਰ
1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਫ਼ੀਬੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ
ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸੇਿਵਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਖਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। 2 ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਸੰਤਾਂ
ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ
ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
3 ਪਿਰਸਕਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖਣਾ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਹਨ। 4 ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਿਸਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਂਵਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਇਪੈਨੇਤੁਸ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਿਸਯਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਹੈ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਆਖੋ। 6 ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ
ਕੀਤੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੋ। 7 ਅੰਦਰੁਿਨਕੁਸ ਅਤੇ ਯੂਿਨਆਸ ਮੇਰੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੋ, ਿਜਹੜੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ
ਸਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਹੋਏ l 8 ਅੰਪਿਲਯਾਤੁਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ
ਹੈ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੋ। 9 ਉਰਬਾਨੁਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ
ਸਿਹਕਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਸਤਾਖੁਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੋ।
10 ਅਿਪੱਲੇਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਆਖੋ। ਅਿਰਸਤੁਬੂਲੁਸ ਦੇ ਘਰ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੋ।
11 ਹੇਰੋਿਦਯੋਨ ਮੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੋ। ਨਰਿਕੱਸੁਸ ਦੇ
ਘਰ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਹਨ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੋ। 12 ਤਰੁਫੈਨਾ
ਅਤੇ ਤਰੁਫੋਸਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਆਖੋ। ਿਪਆਰੀ ਪਰਿਸਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ
ਕੀਤੀ, ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੋ। 13 ਰੂਫੁਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਚੁਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੋ।
14 ਅੰਸੁਕਿਰਤੁਸ, ਫਲੇ ਗੋਨ, ਹਰਮੇਸ, ਪਤੁਰਬਾਸ, ਅਤੇ ਿਹਰਮਾਸ
ਨੂੰ , ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਆਖੋ। 15 ਿਫਲੁ ਲੁਗੁਸ ਅਤੇ ਯੂਲੀਆ ਅਤੇ ਨੇ ਿਰਯੁਸ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ

ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ 16:27

ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਲੁੰਪਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਹਨ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੋ। 16 ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੁੰਮੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੋ। ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਖਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਲੀ ਹੈ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਠਕਰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਰਹੋ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਢੱਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਚਕਨੀਆਂਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭੋਿਲਆਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। 19 ਤੁਹਾਡੀ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸੰਨ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਿਵੱਚ
ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਿਨਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। 20 ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਿਮੱਧੇਗਾ। ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
21 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿਹਕਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂ ਿਕਯੁਸ ਅਤੇ ਯਸੋਨ
ਅਤੇ ਸੋਸੀਪਤਰੁਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ
ਹਨ। 22 ਮੈਂ ਤਰਿਤਯੁਸ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। 23 ਗਾਯੁਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਰਸਤੁਸ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਭਾਈ ਕੁਆਰਤੁਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
24 ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵ।
ੇ
ਆਮੀਨ।
17

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਤੂਤੀ
ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੰਜ਼ੀਲ ਦੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਥਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਸ ਭੇਤ
ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ। 26 ਪਰ ਹੁਣ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਬੀਆਂ ਿਦਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। 27 ਉਸ ਅਬਦੀ ਬੁੱਧਵਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ, ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ
ਮਿਹਮਾ ਹੋਵ।ੇ ਆਮੀਨ!
25
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ਲੇਖਕ
ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,
(ਕੁਿਰੰ 1:1-2; 16:21) ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ l ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ ਸੀ ਜੋ 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ (5:10-11) ਅਤੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ
ਉਹ ਪੱਤੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਇਸ “ਿਪਛਲੀ ਪੱਤੀ“ (ਿਜਵੇਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ
ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਿਪਛਲੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ l
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 55-56 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈl
ਇਹ ਪੱਤੀ ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ (1 ਕੁਿਰੰ 16:8) l
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ, “ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ“ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ (1 ਕੁਿਰੰ 1:2), ਹਾਲਾਂਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਠਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਰਥਾਤ “ਉਹ ਸਭ ਿਜਹੜੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ” (1:2)l
ਉਦੇਸ਼
ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੀ ਸੀ l ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦਾ ਉਸ
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਪੁਨਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਵਭਾਜਨ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਅਿਭਆਸਾਂ
ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇ (1 ਕੁਿਰੰ 1:10-4:21), ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ
ਿਸੱਿਖਆ (1 ਕੁਿਰੰ 15), ਅਨੈ ਿਤਕਤਾ (1 ਕੁਿਰੰ 5, 6:12-20),
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ (1 ਕੁਿਰੰ 11:17-34)l
ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਸੀ (1:4-7) ਪਰ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਣ ਆਤਿਮਕ ਸੀ
(3:1-4), ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਪਾਪ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l ਉਸ ਨੇ ਹਰ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਿਵਭਾਜਨ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਨੈ ਿਤਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ
ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ
ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ l
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਚਰਣ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਭੂਿਮਕਾ — 1:1-9
2. ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਿਵਭਾਜਨ — 1:10-4:21
3. ਨੈ ਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਵਾਦ — 5:16:20
4. ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ — 7:1-40
5. ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ — 8:1-11:1
6. ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ — 11:2-34
7. ਆਤਿਮਕ ਵਰਦਾਨ — 12:1-14:40
8. ਪੁਨਰ-ਉੱਥਾਨ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਸਧਾਂਤ — 15:1-16:24
ਨਮਸਕਾਰ
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1 ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੋਸਥਨੇ ਸ ਵੱਲੋਂ,
2 ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਸੰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ
ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਾਂ
ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ। 3 ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ l

ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 5 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਅਤੇ ਸਰਬ
ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਧਨੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। 6 ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। 7 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤ ਦੀ
ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। 8 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਦਨ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੋ। 9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ।
4 ਮੈਂ

ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ
ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਹੋ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਹੋਣ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਹੇ ਮੇਰੇ
ਭਰਾਵੋ, ਕਲੋਏ ਦੇ ਘਰ ਿਦਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 12 ਮੇਰਾ ਆਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ “ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ” ਜਾਂ “ਮੈਂ ਅਪੁੱਲੋਸ
ਦਾ ਹਾਂ” ਜਾਂ “ਮੈਂ ਕੈਫ਼ਾਸ ਦਾ” ਜਾਂ “ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਾਂ”। 13 ਭਲਾ, ਕੀ
ਮਸੀਹ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?
14 ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਰਸਪੁਸ ਅਤੇ ਗਾਯੁਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 15 ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ
ਨਾ ਆਖੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
16 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਫ਼ਨਾਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੋਵੇ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਿਵਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏ।
18 ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਨ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ
ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਚਤਿਰਆਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ
ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ।
20 ਿਕੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਨ? ਿਕੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ? ਿਕੱਥੇ ਇਸ ਜੁੱਗ ਦਾ
ਿਵਵਾਦੀ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਾਇਆ?। 21 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤੋਂ
ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਭਈ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਾ
ਜਾਿਣਆ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਇਆ ਜੋ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ
ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। 22 ਯਹੂਦੀ ਤਾਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ
ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬੁੱਧ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। 23 ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਠਕਰ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ। 24 ਪਰ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀ ਮਸੀਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। 25 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲੋਂ ਿਗਆਨਵਾਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਰਬਲਤਾਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੈ।
10 ਹੇ
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26 ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਭਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਬਲਵਾਨ, ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਕੁਲੀਨ
ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। 27 ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਣ ਿਲਆ
ਭਈ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਨਰਬਲਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਣ ਿਲਆ ਭਈ ਬਲਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰੇ।
28 ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੁਛ ਅਤੇ ਿਤਆਗੇ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਣ ਿਲਆ ਭਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਹਨ ਿਵਅਰਥ ਕਰੇ। 29 ਤਾਂ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ। 30 ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਗਆਨ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ,
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 31 ਭਈ ਿਜਵੇਂ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰੇ ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰੇ।

2
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਚਨ ਜਾਂ ਿਗਆਨ ਦੀ
ਉੱਤਮਤਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਿਲਆ
ਭਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ। 3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਡਰ ਅਤੇ
ਵੱਡੇ ਕਾਂਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 4 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ, ਮੇਰਾ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੀ। 5 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਉੱਤੇ ਠਿਹਰੇ।
6 ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਿਸਆਿਣਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਿਗਆਨ ਇਸ ਜੁੱਗ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਜੁੱਗ
ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਗੁਪਤ ਿਗਆਨ ਭੇਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਜੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ। 8 ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸ
ਹਾਕਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇਕਰ ਓਹ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ
ਮਿਹਮਾਮਈ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਾੜਹ੍ਦੇ। 9 ਪਰੰਤੂ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣੀਆਂ,
ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਈਆਂ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
10 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ
ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 11 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 12 ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ
ਹਨ। 13 ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਆਤਿਮਕ
ਗੱਲਾਂ ਆਤਿਮਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 14 ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ
ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਿਮਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਆਤਿਮਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਿਚਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 16 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ? ਪਰ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।
1

3
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਨੀਂਹ ਹੈ
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1 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ
ਿਜਵੇਂ ਆਤਿਮਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਿਜਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਨਆਣੇ
ਹਨ। 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਿਪਆਇਆ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁਵਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਲਾਇਕ
ਨਹੀਂ ਹੋ। 3 ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਜਲਣ ਅਤੇ
ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ
ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? 4 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਪੁਲੋਸ ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ?
5 ਫੇਰ ਅੱਪੁਲੋਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਹੈ? ਿਸਰਫ਼ ਸੇਵਕ ਿਜਨਾਂ ਦੇ
ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੀ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਾਨ
ਿਦੱਤਾ। 6 ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਪੁਲੋਸ ਨੇ ਿਸੰਿਜਆ ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ। 7 ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਾ
ਿਸੰਜਣ ਵਾਲਾ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 8 ਲਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਸੰਜਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹਨ ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ
ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋ।
10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਮਲੀ
ਹੈ, ਮੈਂ ਿਸਆਣੇ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਭਈ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੋ
ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। 12 ਪਰ ਜੇ
ਕੋਈ ਉਸ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ, ਲੱਕੜਾਂ, ਘਾਹਫੂਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ। 13 ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਪਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਪ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਖ ਦੇਵੇਗੀ
ਭਈ ਉਹ ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। 14 ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਟਿਕਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਿਮਲੇਗਾ। 15 ਜੇ
ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹ
ਆਪ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੜਿਦਆਂ ਸੜਿਦਆਂ।
16 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ? 17 ਜੇ ਕੋਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ
ਹੋ।
18 ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵ।
ੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਿਕ ਿਗਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 19 ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ
ਿਗਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਤਰਾਈ ਿਵੱਚ ਫਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
20 ਫੇਰ ਇਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਹਨ। 21 ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ
ਨਾ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ। 22 ਕੀ ਪੌਲੁਸ,
ਕੀ ਅੱਪੁਲੋਸ, ਕੀ ਕੇਫ਼ਾਸ, ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਕੀ ਜੀਵਨ, ਕੀ ਮੌਤ, ਕੀ
ਵਰਤਮਾਨ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸੱਭੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ! 23 ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ।

4
ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਾਲ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ
ਸਮਝਣ। 2 ਫੇਰ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵ।ੇ 3 ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਅਥਵਾ ਇਨਸਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪ
ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 4 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਦਾ,
ਪਰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ। 5 ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾ ਆਵੇ,
1 ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ
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ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਾ ਕਿਰਆ ਕਰੋ, ਉਹ
ਆਪ ਹਨੇ ਰੇ ਦੀਆਂ ਿਛਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨ
ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਡਆਈ ਿਮਲੇਗੀ।
6 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮੱਤ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅਪੁੱਲੋਸ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਿਸੱਖੋ
ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਵਧੋ
ਿਕਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ
ਜਾਓ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ? ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਵੀ ਤਾਂ ਘਮੰਡ
ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਿਮਿਲਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? 8 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇ
ਹੋਏ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਬਨਾਂ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ! 9 ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਰਗੇ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 10 ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਿਨਰਬਲ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਪਤ ਹਾਂ। 11 ਇਸ ਘੜੀ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ, ਿਤਹਾਏ, ਨੰ ਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬੇ ਿਟਕਾਣਾ ਿਫਰਦੇ
ਹਾਂ। 12 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਕਰ ਕੇ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹੰਦੇ ਹਾਂ। 13 ਜਦ ਸਾਡੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ
ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
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ਖ਼ਮੀਰ ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਖਮੀਿਰਆਂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? 7 ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਮੀਰ
ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ
ਆਟੇ ਵਰਗੇ ਬਣੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ
ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ। 8 ਸੋ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ
ਖ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੁਿਰਆਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾਲ
ਸਗੋਂ ਿਨਸ਼ਕਪਟਤਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ।
9 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਜੋ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ
ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। 10 ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੂਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ
ਅਥਵਾ ਲੋਭੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁ ਟੇਿਰਆਂ ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ।
11 ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਹਾ ਕੇ
ਹਰਾਮਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਭੀ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ,
ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਥਵਾ ਲੁ ਟੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ
ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣੀ। 12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ
ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਅੰਦਰਿਲਆਂ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 13 ਪਰ ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਕਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਕ ਿਦਓ।
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ਕਲੀਿਸਯਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ।
1 ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ
ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਿਨਆਂ ਲਈ ਜਾਵੇ?
2 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨਗੇ? ਅਤੇ
ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ? 3 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗ?ੇ ਫੇਰ ਿਕੰਨਾਂ ਵੱਧਕੇ ਸੰਸਾਰੀ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ? 4 ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਜਹੜੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਨਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਬੇੜ ਸਕੇ? 6 ਸਗੋਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਉੱਤੇ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗ।ੇ 7 ਹੁਣ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ
ਸਗੋਂ ਠੱਗੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ? 8 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ
ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ! 9 ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ,
ਨਾ ਿਵਭਚਾਰੀ, ਨਾ ਜਨਾਨੜੇ, ਨਾ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼। 10 ਨਾ ਚੋਰ, ਨਾ ਲੋਭੀ,
ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਲੁ ਟੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। 11 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਸਨ ਪਰ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਧੋਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ
ਗਏ।

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਨੈ ਿਤਕਤਾ
1 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰਾਮਕਾਰੀ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਿਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀ ਔਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 2 ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਗੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤਆਿਗਆ ਜਾਵੇ?
3 ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਹਿਟਆ, ਮੰਨ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ
ਹੀ ਸੀ। 4 ਜਦ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 5 ਤਦ
ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਦਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। 6 ਤੁਹਾਡਾ
ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ

ਦੇਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ
ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਿਚਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਿਚਤ ਹਨ ਪਰ
ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। 13 ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ
ਅਤੇ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ
ਪਰ ਸਰੀਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ। 14 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ
ਿਜਵਾ ਕੇ ਉੱਠਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਿਜਵਾ ਕੇ
ਉੱਠਾਏਗਾ। 15 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ? ਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਗ
ਬਣਾਵਾਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ! 16 ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ
ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਹੀ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ।
15 ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਪਰ ਿਪਉ
ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਉ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। 16 ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। 17 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਿਤਮੋਿਥਉਸ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਰਤਾਵਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਹਰੇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 18 ਕਈ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। 19 ਪਰ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫੁੱਿਲਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ। 20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। 21 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਨਰਮਾਈ
ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ?
14
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ਹੋਣਗੇ। 17 ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। 18 ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ।ੋ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਜੋ
ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। 19 ਅਥਵਾ ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਮਲੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? 20 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ
ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰੋ।

7
ਮਸੀਹੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਮਸਲੇ
ਿਜਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੇ।
2 ਪਰੰਤੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਹੀ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। 3 ਪਤੀ
ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦਾ। 4 ਪਤਨੀ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੈ। 5 ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ
ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਿਧਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਵਹਲ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੰਜਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਵੇ। 6 ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 7 ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੇ
ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਦਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ।
8 ਪਰ ਮੈਂ ਅਣਿਵਆਿਹਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਰਿਹਣ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ।
9 ਪਰ ਜੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੰਜਮ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰ
ਲੈਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਵਾਸਨਾ ਿਵੱਚ ਸੜਨ ਨਾਲੋਂ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
10 ਪਰੰਤੂ ਿਵਆਹੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਗੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਭੂ, ਜੋ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 11 ਪਰ ਜੇ
ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਣਿਵਆਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ
ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗੇ। 12 ਪਰ
ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਭਰਾ
ਦੀ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਣ ਨੂੰ
ਪਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗੇ। 13 ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ
ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ
ਨੂੰ ਪਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗੇ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ। 15 ਪਰ
ਜੇ ਉਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਹਾਲ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਹੈ। 16 ਹੇ ਪਤਨੀ, ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗੀ? ਅਤੇ ਹੇ ਪਤੀ, ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗਾ?
1 ਹੁਣ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ
ਪਰ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਚਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਂਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ
ਹੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। 18 ਕੀ ਕੋਈ ਸੁੰਨਤੀ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ? ਤਾਂ ਉਹ
ਅਸੁੰਨਤੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਸੁੰਨਤੀ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ
ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 19 ਸੁੰਨਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੁੰਨਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹੈ। 20 ਹਰ
17
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ਕੋਈ ਿਜਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ, ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਰਹੇ।
21 ਕੀ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ? ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ
ਜੇ ਿਕਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ। 22 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿਜਹੜਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਉਹ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। 23 ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ
ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ। 24 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ
ਿਗਆ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠਿਹਿਰਆ ਰਹੇ।
ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਂ
ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਯਾ
ਿਮਲੀ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 26 ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਭਲਾ ਹੈ ਭਈ
ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ। 27 ਕੀ ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ?
ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਲੱਭ। ਕੀ ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਛੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ? ਤਾਂ
ਪਤਨੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰ। 28 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਪਾਪ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਆਰੀ ਿਵਆਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੀ, ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 29 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ
ਘਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਨੀ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਣ ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 30 ਅਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ
ਹੋਣ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਿਕ ਉਹ
ਅਨੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ
ਹੈ। 31 ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਿਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 32 ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਰਹੋ। ਅਣਿਵਆਿਹਆਂ ਆਦਮੀ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪਰਸੰਨ
ਕਰੇ। 33 ਪਰ ਿਵਆਿਹਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪਰਸੰਨ ਕਰੇ। 34 ਅਤੇ ਉਹ
ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਿਵਆਹੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਦੇਹ ਅਤੇ ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਿਵਆਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪਰਸੰਨ ਕਰੇ।
35 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੰਿਦਸ਼ ਪਾਵਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨਾਂ ਘਬਰਾਏ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ
ਰਹੋ। 36 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਭਈ ਮੇਰਾ ਵਰਤਾਉ ਆਪਣੀ
ਕੁਆਰੀ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਉਮਰੋਂ ਲੰਘ
ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ
ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੈਣ। 37 ਪਰ
ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ
ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ
ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। 38 ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ
ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ।
39 ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਦਾ ਪਤੀ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ ਉਨਾਂ ਿਚਰ ਬੰਧਨ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਿਵਆਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਵਲ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ। 40 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੈ।
25 ਪਰ

8
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ
ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਫੁਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਿਪਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ। 2 ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਜਾਣਨਾ
1
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 3 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਸੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੇ ਖਾਣ ਿਵਖੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 5 ਭਾਵੇਂ
ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਹਨ, ਕੀ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਦੇਵਤੇ
ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਮੀ
ਹਨ। 6 ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਿਪਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਸਭ
ਕੁਝ ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ
ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਚਆ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਵੀ। 7 ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਿਜਹੜੇ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਿਗੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦਾ
ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਵਵੇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਲ਼ਾ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਪਰ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹੇਗਾ।
ਜੇ ਨਾ ਖਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਾਧਾ
ਨਹੀਂ। 9 ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਿਕਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ
ਠਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 10 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਿਗਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੰਿਦਰ ਿਵੱਚ ਬੈਿਠਆਂ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ
ਜੇ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਦਾ ਿਵਵੇਕ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? 11 ਸੋ ਤੇਰੇ ਿਗਆਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ
ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ। 12 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਪ
ਕਰਦੇ ਹੋ। 13 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠਕਰ ਖੁਆਵੇ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ
ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠਕਰ ਖੁਆਵਾਂ।
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ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ?
2 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਰਸੂਲਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋ। 3 ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। 4 ਭਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? 5 ਭਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਸੀਹੀ
ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਿਫਰੀਏ, ਿਜਵੇਂ ਹੋਰ ਰਸੂਲ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਕੈਫ਼ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? 6 ਅਥਵਾ ਕੀ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ
ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ?
7 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌ ਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਥਵਾ ਕੌਣ ਇੱਜੜ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਜੜ ਦਾ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? 8 ਕੀ ਮੈਂ
ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਥਵਾ ਕੀ ਿਬਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹੋ
ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੀ? 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਗਾਹੁੰਦੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਿਛੱਕਲੀ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਈਂ। ਕੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? 10 ਅਥਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਿਲਿਖਆ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਆਸ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਗਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ
ਆਸ ਨਾਲ ਗਾਹੇ। 11 ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਤਿਮਕ ਪਦਾਰਥ
ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ
ਪਦਾਰਥ ਵੱਢੀਏ? 12 ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ
ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ
ਨੂੰ ਵਰਿਤਆ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਈਏ। 13 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ
1 ਕੀ
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ਜਗਵੇਦੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। 14 ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ
ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ। 15 ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਰੀਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵਰਿਤਆ
ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਿਲਖੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਇਸ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਵਅਰਥ ਕਰੇ। 16 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ
ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ! 17 ਇਸ
ਲਈ ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਫਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੀਪਣ ਮੈਨੂੰ
ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ। 18 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਫਲ ਹੈ? ਇਹ, ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ।
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ
ਦਾ ਦਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾਂ।
20 ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ
ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਿਬਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਵੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਧੀਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਅਧੀਨ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਿਬਵਸਥਾ ਅਧੀਨਾਂ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾਂ। 21 ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਾਣੇ ਿਬਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਹਾਂ
ਿਬਵਸਥਾ ਹੀਣਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਿਬਵਸਥਾ ਹੀਣ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਿਬਵਸਥਾ ਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾਂ। 22 ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਬਿਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ
ਬਿਣਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। 23 ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ
ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂ।
19 ਭਾਵੇਂ

ਮਸੀਹੀ ਦੌੜ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਸਭ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਓ। 25 ਹਰੇਕ ਪਿਹਲਵਾਨ ਸਭਨੀਂ
ਗੱਲੀਂ ਸੰਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਵਾਨ ਇਨਾਮ ਨੂੰ , ਪਰ ਅਸੀਂ
ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 26 ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਿਜਵੇਂ ਹਵਾ ਿਵੱਚ
ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। 27 ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ
ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਨਕੰਮਾ
ਹੋ ਜਾਂਵਾਂ।
24 ਕੀ

10
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਤੋਂ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। 2 ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਮੂਸਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਮਿਲਆ। 3 ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਿਮਕ ਭੋਜਨ
ਖਾਧਾ। 4 ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਿਮਕ ਜਲ ਪੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਆਤਿਮਕ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਮਸੀਹ ਸੀ। 5 ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। 6 ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣੀਆਂ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 7 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ “ਜੋ
ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਉੱਠੇ।” 8 ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਤੇਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰ ਗਏ। 9 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਈਏ
1 ਹੇ
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ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਨਾਸ ਹੋਏ। 10 ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੁੜ-ਬੁੜ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 11 ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਾਂ।
12 ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੋ
ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹ ਿਕਤੇ ਿਡੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। 13 ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ
ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਿਪਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੱਿਲਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ
ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹ ਸਕੋ।
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ
ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 16 ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ
ਿਪਆਲਾ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਰੋਟੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕੀ
ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ? 17 ਰੋਟੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਹਾਂ ਸੋ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। 18 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰੋ
ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ। ਜੋ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਦੇ ਖਾਣ
ਵਾਲੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? 19 ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਕੁਝ
ਹੈ? 20 ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਚੜਹ੍ਾਉਂ
ਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਭੂਤਾਂ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਚੜਹ੍ਾਉਂ
ਂ ਦੀਆਂ
ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ
ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ! 21 ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਦੋਵੇਂ
ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇ
ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 22 ਅਥਵਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ੋਧ ਭੜਕਾਉਂਦੇ
ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਿਜਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ?।
14 ਇਸ

ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਲਈ
ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਿਚਤ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ।
ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਿਚਤ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਗੁਣਕਾਰ ਨਹੀਂ। 24 ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰੋ। 25 ਜੋ ਕੁਝ
ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਵਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਖਾਓ ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। 26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਹੈ। 27 ਜੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਖਾ
ਲਵੋ ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁਛੋ। 28 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਿਕ ਇਹ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਕਰਕੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੱਸਣ
ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਖਾਓ। 29 ਿਵਵੇਕ ਜੋ ਮੈਂ
ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਤੋਂ ਿਕਉਂ ਜਾਂਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 30 ਜੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ
ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 31 ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ
ਪੀਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਲਈ ਕਰੋ। 32 ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਨਾ ਯੂਨਾਨੀਆਂ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਠਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। 33 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੰਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
23

1 ਮੇਰੇ

ਹਾਂ।

11

ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ

ਅਰਾਧਨਾ ਿਵੱਚ ਿਸਰ ਢੱਕਣਾ
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2 ਅਤੇ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਤਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਉਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। 3 ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ
ਿਕ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਸਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਿਸਰ ਆਦਮੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 4 ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਿਸਰ
ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਥਵਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5 ਪਰ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਿਜਹੜੀ ਿਬਨਾਂ
ਿਸਰ ਢੱਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਥਵਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਮੁੰਿਨਆ ਿਗਆ। 6 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਔਰਤ ਿਸਰ ਨਾ
ਢੱਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ਼ ਕਟਵਾ ਲਵੇ, ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਲ਼ ਕਟਵਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਸਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਹੈ; ਪਰੰਤੂ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਿਹਮਾ ਹੈ।
8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਤੋਂ
ਹੋਈ। 9 ਅਤੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਔਰਤ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਈ। 10 ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। 11 ਤਾਂ ਵੀ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਔਰਤ
ਤੋਂ ਅਲੱਗ। 12 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸੇ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ।
13 ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਿਨਆਂ ਕਰੋ, ਭਲਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ
ਨੰ ਗੇ ਿਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ? 14 ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ
ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਆਦਮੀ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਲੰਮੇ
ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਾਦਰ ਹੈ? 15 ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਔਰਤ ਲੰਮੇ
ਵਾਲ਼ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਵਾਲ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਦੇ
ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 16 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾਲੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ
ਕੋਈ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ
ਦਾ।
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17 ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਡਆਈ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਿਲਆਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਬੁਿਰਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 18 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਿਵਤਕਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਹ੍ਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।
19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਪੰਥ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਪਰਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ। 20 ਸੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰ੍ਭੂ ਭੋਜ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ
ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਤਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!
22 ਭਲਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਭਲਾ,
ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਡਆਈ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 23 ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤੀ ਭਈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਜਸ ਰਾਤ ਉਹ ਫੜਵਾਇਆ ਿਗਆ ਉਸ
ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ। 24 ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ
ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ
ਇਹ ਕਿਰਆ ਕਰੋ। 25 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਿਪਆਲਾ ਵੀ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ
ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗੀਰੀ
ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਆ ਕਰੋ। 26 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ
ਖਾਓ ਅਤੇ ਿਪਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। 27 ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਿਬਨਾਂ
ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਪੀਵੇ, ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
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ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਵੇ।
29 ਿਜਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। 30 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਰ ਗਏ ਹਨ।
31 ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦ।
ੇ 32 ਪਰ
ਜਦ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਈਏ। 33 ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ
ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। 34 ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ
ਤਦ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ।
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ਆਤਿਮਕ ਦਾਤਾਂ
1 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ। 2 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਗੂੰਗੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਿਜਵੇਂ ਤੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਿਤਵੇਂ
ਤੁਰਦੇ ਸੀ। 3 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, “ਿਯਸੂ ਸਰਾਪਤ
ਹੈ,” ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਿਯਸੂ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ,” ਪਰ ਕੇਵਲ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। 4 ਦਾਤਾਂ ਅਨੇ ਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ
ਇੱਕੋ ਹੈ। 5 ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਈ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਇੱਕੋ ਹੈ। 6 ਅਤੇ
ਕਾਰਜ ਅਨੇ ਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜੋ
ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7 ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਜੋ
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵੱਿਦਆ ਦੀ ਗੱਲ, 9 ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਦਾਤਾਂ। 10 ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ,
ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਤਿਮਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ,
ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਨੇ ਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ
ਕਰਨਾ। 11 ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੇਹ - ਅੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਿਮਲ ਕੇ
ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੈ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯਹੂਦੀ, ਕੀ ਯੂਨਾਨੀ, ਕੀ ਗੁਲਾਮ, ਕੀ ਅਜ਼ਾਦ, ਇੱਕ
ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਿਪਆਇਆ ਿਗਆ। 14 ਇਸ
ਲਈ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਅੰਗਾ ਹੈ। 15 ਜੇ ਪੈਰ ਆਖੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਉਹ ਇਸ
ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? 16 ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਨ ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ
ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? 17 ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਿਕੱਥੇ
ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੰਘਣਾ ਿਕੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? 18 ਪਰ
ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 19 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਿਕੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? 20 ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗ ਹਨ,
ਪਰ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਹੈ। 21 ਅੱਖ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ
ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਿਸਰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ l 22 ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਅੰਗ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਦਸਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 23 ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਦਆਂ ਿਜਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਨਰਾਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਕੇ
ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l 24 ਪਰ
ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਿਜਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਾਟਾ
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ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੋਰ ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋਿੜਆ।
25 ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪਵੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਸਮਾਨ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ। 26 ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ
ਅੰਗ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਆਦਰ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰ ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 27 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ। 28 ਅਤੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਪਿਹਲਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ , ਦੂਜਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ , ਤੀਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ , ਫੇਰ
ਕਰਾਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ , ਫੇਰ ਨਰੋਇਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ,
ਉਪਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ , ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਨੇ ਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ । 29 ਕੀ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਹਨ? ਕੀ
ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਨ? 30 ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ
ਨਰੋਇਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਿਮਲੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਨੇ ਕ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ?
31 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ।

13
ਿਪਆਰ ਉੱਤਮ ਹੈ
ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਾਂ ਪਰ
ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠਣ ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਪੱਤਲ
ਅਥਵਾ ਛਣ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੈਣਾ ਬਿਣਆ ਹਾਂ। 2 ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ
ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂ, ਅਿਜਹੀ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ
ਹਟਾ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਿਪਆਰ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 3 ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਲਈ ਦੇ ਿਦਆਂ ਪਰ ਿਪਆਰ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ
ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। 4 ਿਪਆਰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਿਪਆਰ
ਖੁਣਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਿਪਆਰ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਿਪਆਰ ਫੂੰ-ਫੂੰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। 5 ਕੁਚੱਿਜਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸੁਆਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਿਚੜਦਾ
ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। 6 ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਅਨੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਅਨੰ ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਸਭਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ
ਸਿਹ ਲੈਂਦਾ। 8 ਿਪਆਰ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਹੋਣ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ,
ਭਾਵੇਂ ਿਗਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। 10 ਪਰ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇ ਤਦ
ਅਧੂਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਜਦ ਮੈਂ ਿਨਆਣਾ ਸੀ ਤਦ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਬੋਲਦਾ, ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਾਂਚਦਾ
ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਸਆਣਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਨਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਛੱਡ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। 12 ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਿਜਹਾ
ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਹਮੋਂ-ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂਗ।ੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਓਸ ਵੇਲੇ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਜਾਣਾਂਗਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਮੈਂ ਵੀ
ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹਾਂ। 13 ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ, ਿਪਆਰ, ਇਹ ਿਤੰਨੇ
ਬਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਿਪਆਰ ਹੀ ਹੈ।
1 ਭਾਵੇਂ

14
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਿਖਆਂ
1 ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲੋ। ਆਤਿਮਕ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਲੋ। 2 ਿਜਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 3 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਭ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 ਿਜਹੜਾ
ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 5 ਹੁਣ
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋ। ਿਜਹੜਾ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ
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ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੇ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਾਭ
ਉੱਠਾਵੇ ਤਾਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। 6 ਪਰ
ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ
ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਿਗਆਨ ਜਾਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਜਾਂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੱਲ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? 7 ਬੇ
ਜਾਨ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਵੰਜਲੀ
ਭਾਵੇਂ ਰਬਾਬ ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ
ਲੱਗੇ ਜੋ ਕੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 8 ਜੇ ਤੁਰੀ ਬੇ ਿਠਕਾਣੇ ਆਵਾਜ਼
ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨੇਗਾ? 9 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਜੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਿਕਵੇਂ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹੋਵੋਗੇ। 10 ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। 11 ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ
ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਜ਼ੀਬ
ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜ਼ੀਬ ਬਣੇਗਾ। 12 ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਆਤਿਮਕ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਤਨ
ਕਰੋ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। 13 ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜੋ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ
ਸਕੇ। 14 ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਨਸ਼ਫਲ ਹੈ। 15 ਮੈਂ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗਾ। 16 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ
ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਿਜਹੜਾ ਅਨਜਾਣ ਕੋਲ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਤੇਰੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਿਕਵੇਂ ਆਖੇ? 17 ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਗੀ
ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 18 ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। 19 ਤਾਂ ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ
ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀਆਂ ਿਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਸਖਾਵਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ
ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਲਾਂ ਪਰਾਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਾਂ। 20 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਿਵੱਚ ਬਾਲਕ ਨਾ ਬਣੋ ਤਾਂ
ਵੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਵੱਚ ਿਨਆਣੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪਰ ਬੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਹੋਵੋ।
21 ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਓਪਿਰਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਨਗੇ।
22 ਸੋ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹਨ, ਪਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਨਹਚਾਹੀਣਾਂ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। 23 ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ
ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਕਫ਼ ਅਥਵਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਭਲਾ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ? 24 ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਥਵਾ ਅਜਨਬੀ ਅੰਦਰ
ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਿਚਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖੇਗਾ ਭਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ!
ਅਰਾਧਨਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਭਰਾਵੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਦੇ
ਕੋਲ ਭਜਨ, ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗੰਮ ਿਗਆਨ,
ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਭ
ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 27 ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਦੋਦੋ ਅਥਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਤੰਨ-ਿਤੰਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਸੋ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਜਣਾ ਅਰਥ ਕਰੇ। 28 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। 29 ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਅਥਵਾ ਿਤੰਨ ਬੋਲਣ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਖਣ। 30 ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
31 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲਾਸਾ ਪਾਉਣ। 32 ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ
26 ਸੋ
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ਆਤਮੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹਨ। 33 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੜਬੜੀ
ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਲੀਿਸਯਾਂਵਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। 34 ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਧੀਨ
ਰਿਹਣ ਿਜਵੇਂ ਿਬਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ। 35 ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਿਸੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ
ਹੈ। 36 ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਅਥਵਾ ਿਨਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ? 37 ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਨਬੀ ਜਾਂ ਆਤਿਮਕ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਦਾ
ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। 38 ਪਰ
ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ। 39 ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ,
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾ
ਰੋਕੋ। 40 ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਢੰਗ ਿਸਰ ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ।
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ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
1 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਯਾਦ ਿਦਲਾਉਂਦਾ
ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 2 ਅਤੇ
ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਅਰਥ ਿਗਆ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਰਆ।
4 ਅਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀ ਉੱਿਠਆ। 5 ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੈਫ਼ਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨਾਂ
ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ। 6 ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਿਜਉਂਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸੌ ਗਏ। 7 ਿਪੱਛੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਸਭਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ । 8 ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ । 9 ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਰਸੂਲ
ਸਦਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ
ਸਤਾਇਆ ਸੀ। 10 ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ
ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਸੋ ਅਕਾਰਥ ਨਾ
ਹੋਈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। 11 ਭਾਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੀ।
ਸਾਡਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 13 ਪਰ ਜੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ
ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ। 14 ਅਤੇ ਜੇ
ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਿਵਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। 15 ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ
ਠਿਹਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮਸੀਹ
ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਜ਼ੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਫਰ ਮੁਰਦੇ
ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ। 16 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ
ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ। 17 ਅਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਅਰਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋ।
18 ਤਦ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਏ।
19 ਜੇ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ
ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਂ।
20 ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ, ਸੁੱਿਤਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਹੈ! 21 ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਹੋਈ
ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ।
12 ਹੁਣ
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ਤਰਾਂ ਆਦਮ ਿਵੱਚ ਸੱਭੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਸੱਭੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 23 ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਿਸਰ।
ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਮਸੀਹ, ਿਫਰ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ
ਵੇਲੇ। 24 ਉਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਹਰੇਕ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 25 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ
ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। 26 ਆਖਰੀ ਵੈਰੀ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਸ
ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਮੌਤ ਹੈ। 27 “ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ”। ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਤਾਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਉਹ
ਆਪ ਹੇਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹੈ। 28 ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ
ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵ।ੇ
29 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿਜਹੜੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਮੂਲੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਉਹ ਿਕਉਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? 30 ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਘੜੀ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ
ਿਕਉਂ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ? 31 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ
ਘਮੰਡ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ
ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। 32 ਜੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਅਫ਼ਸੁਸ
ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਜੇ ਮੁਰਦੇ
ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਪੀਵੀਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੱਲ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ 33 ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ
ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 34 ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਈ ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਅਤੇ
ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ।
ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਦੇ
ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ ਮੁਰਦੇ ਿਕਵੇਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਅਤੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ
ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? 36 ਨਦਾਨਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈਂ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਜੰਮੇਗਾ ਨਹੀਂ। 37 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ
ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਿਨਰਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ
ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦਾ। 38 ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ
ਰੂਪ 39 ਸਭ ਮਾਸ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ
ਦਾ ਹੋਰ। 40 ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਰ
ਸਵਰਗੀ ਪਰ੍ਤਾਪ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। 41 ਸੂਰਜ ਦਾ
ਪਰ੍ਤਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਤਾਪ ਹੋਰ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਤਾਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੂਏ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਿਭੰਨ ਹੈ। 42 ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਸਵਾਨ ਬੀਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। 43 ਉਹ ਬੇਪਤ ਬੀਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ
ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਨਰਬਲ ਬੀਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। 44 ਉਹ ਪਰ੍ਾਣਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਿਜਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰ੍ਾਣਕ
ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਿਮਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ। 45 ਇਉਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮ ਜੀਉਂਦਾ ਪਰ੍ਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ
ਵਾਲਾ ਆਦਮ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਆਤਮਾ ਹੋਇਆ। 46 ਪਰ ਪਿਹਲਾ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਆਤਿਮਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਾਣਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਹ
ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਤਿਮਕ ਹੈ। 47 ਪਿਹਲਾ ਮਨੁੱਖ ਿਮੱਟੀ ਦਾ
ਬਿਣਆ। ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੈ। 48 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਸੀ
ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹੈ
ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। 49 ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ
ਿਮੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਿਰਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ
ਸਰੂਪ ਧਾਰਾਂਗ।ੇ
35 ਪਰ
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50 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਿਵਨਾਸ਼
ਅਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 51 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਤ
ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵਾਂਗ।ੇ 52 ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਲ ਭਰ ਿਵੱਚ
ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਤੁਰੀ ਫੂਕਿਦਆਂ ਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਵਾਂਗ।ੇ
ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਵਾਂਗ।ੇ 53 ਿਕਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਿਕ ਨਾਸਵਾਨ ਅਿਵਨਾਸ਼
ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਲਵੇ।
54 ਪਰ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਅਿਵਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ
ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੌਤ ਫਤਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ। 55 ਹੇ ਮੌਤ, ਤੇਰੀ
ਫਤਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਹੇ ਮੌਤ, ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?।
56 ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ। 57 ਪਰ
ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਫਤਹ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ! 58 ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਥਰ ਅਤੇ
ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮਹਨਤ ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

16
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ
1 ਹੁਣ ਉਸ ਭੇਟ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਾਿਤਯਾ
ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਂਵਾ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ।
2 ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਦ
ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। 3 ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਦ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ। 4 ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਿਚਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। 5 ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗਾ
ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣਾ
ਹੈ। 6 ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰਾਂ ਸਗੋਂ ਿਸਆਲ ਵੀ
ਕੱਟਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦਓ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ।
7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਿਮਲਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ
ਿਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰਾਂ। 8 ਪਰ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ
ਰਹਾਂਗਾ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਖੁੱਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਹਨ।
10 ਜੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਨਸਿਚੰਤ
ਰਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
11 ਸੋ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ
ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਭਰਾਵਾਂ ਸਣੇ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ। 12 ਪਰ ਭਾਈ ਅਪੁੱਲੋਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰ ਆਉਣ ਨੂੰ
ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿਵਹਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ।
ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ
ਰਹੋ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦੜਹ੍ ਰਹੋ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਤਕੜੇ
ਹੋਵੋ। 14 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਹੋਣ।
15 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ
ਸਤਫ਼ਨਾਸ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਅਖਾਯਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ) 16 ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਿਹਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਰਹੋ ਨਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਸਿਹਯੋਗੀ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤੀ ਹੈ। 17 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਫ਼ਨਾਸ, ਫ਼ੁਰਤੂਨਾਤੁਸ
ਅਤੇ ਅਖਾਇਕੁਸ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਨੰ ਦ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਤਪਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਿਹਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ।
13 ਜਾਗਦੇ
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19 ਅਿਸਯਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੀਆਂ
ਹਨ। ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਪਿਰਸਕਾ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ
ਹਨ। 20 ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਚੁਮੰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੋ।
21 ਮੇਰਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮ।
22 ਜੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭੂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ! ਹੇ
ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਆ! 23 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ।
24 ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰ। ਆਮੀਨ।
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ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਰੇ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਕੁਿਰੰਥੁਸ
ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ, ਤਾਂ
ਉਹ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ
ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ
ਿਨਰਭਰਤਾ, “ਮੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।“ (2 ਕੁਿਰੰ 12:7-10)
ਇਸ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਉਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ
ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ (2
ਕੁਿਰੰ 1:1)। ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਇਹ ਪੱਤੀ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 55-56 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤੋਂ ਿਲਖੀ ਗਈ
ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਰੋਮੀ ਪਰ੍ਾਤ
ਂ ਿਜਸ
ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਸੀ (2 ਕੁਿਰੰ 1:1)।
ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਿਲਖਦੇ ਸਮੇਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼
ਸਨ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਉਂਿਕ
ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ (1:3-4; 7:8-9, 12:13), ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ
ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪਰ੍ਾਤ
ਂ ਿਵੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕੀਤਾ (1:8-11), ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਹਣ ਲਈ (2:5-11), ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜੁੱਤਣ (6:14; 7:1), ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਸੀਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਉੱਚੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਣ ਲਈ
(2:14-7:4) ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਬਾਰੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਭੇਟ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ (ਅਿਧਆਇ. 8-9)।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ —
1-7
2. ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੰਿਗਰ੍ਹ — 8:1-9: 15
3. ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ —
10:1-13:10
4. ਿਤਏਕਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ — 13:11-14
ਨਮਸਕਾਰ
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1 ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ
ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ
ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਅਖਾਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ। 2 ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ
ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ
ਿਜਹੜਾ ਦਯਾ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ। 4 ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਿਦਲਾਸੇ ਤੋਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਈਏ। 5 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਡਾ ਿਦਲਾਸਾ
ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। 6 ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਿਬਪਤਾ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ
ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾਸੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਿਦਲਾਸਾ
ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਿਦਲਾਸੇ ਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ
ਦੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਝੱਲਣ ਿਵੱਚ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੱਲਦੇ
ਹਾਂ। 7 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਸ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਿਦਲਾਸੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋ। 8 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੀ ਉਸ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਿਜਹੜੀ ਅਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਬਾਏ
ਗਏ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਉਣ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। 9 ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਆਸਰਾ ਰੱਖੀਏ। 10 ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਭਆਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। 11 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਿਮਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ
ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਜੋ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਸਾਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਉਹ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ।
3 ਮੁਬਾਰਕ

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਿਵਵੇਕ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਸਾਡਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ
ਿਗਆਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ
ਿਨਰਦੋਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਯੋਗ ਿਰਹਾ ਹੈ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਿਲਖਦੇ ਹਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਪੜਹ੍ਦੇ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ
ਤੱਕ ਮੰਨਗੇ। 14 ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨ ਵੀ ਿਲਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਮੰਡ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋ।
15 ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਨੰ ਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ। 16 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਵਾਂ। 17 ਉਪਰੰਤ
ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਿਫਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ?
ਅਥਵਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਦੀ ਨਾਂਹ ਵੀ? 18 ਿਜਸ ਤਰਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ,
ਦੋਨ ਨਹੀਂ। 19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਜਸ ਦਾ ਅਸੀਂ
ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਅਤੇ ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ
ਹੋਈ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਭਾਵੇਂ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ। 21 ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 22 ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ
ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਿਡਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਈ ਿਦੱਤੀ।
12 ਸਾਨੂੰ
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23 ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ
ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਓ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਿਰੰਥੁਸ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 24 ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ
ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੰ ਦ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦੜਹ੍ ਹੋ।

1 ਪਰ

2

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵਾਂ। 2 ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ
ਹੈ? 3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਿਲਖੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਣ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਵਾਂ ਿਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਅਨੰ ਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ
ਦਾ ਅਨੰ ਦ ਹੈ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਿਖਆ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਦੁੱਖੀ ਹੋਵੋ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ
ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੁ (ਜੋ
ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਾਂ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ।
6 ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੋ
ਬਥੇਰੀ ਹੈ। 7 ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤਾ ਗ਼ਮ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ। 8 ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦਓ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ
ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 10 ਪਰ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਫ਼
ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
11 ਤਾਂ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ।
5 ਪਰ

ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤੋਆਸ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੋਿਲਆ
ਿਗਆ। 13 ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੇਿਖਆ
ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਪਰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਵਿਦਆ ਹੋ ਕੇ
ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਨੂੰ ਿਗਆ। 14 ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਿਜੱਤ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਗਆਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਹ੍ਾ-ਜਗਹ੍ਾ ਿਖਲਾਰਦਾ ਹੈ। 15 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ
ਹਾਂ। 16 ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਬੋ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਲਈ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗ ਕੌਣ ਹੈ? 17 ਅਸੀਂ
ਤਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਵਟ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ, ਪਰ ਿਨਸ਼ਕਪਟਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।
12
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ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੇਵਕ
1 ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਨੇ ਕਨਾਮੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਈਆਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਕਨਾਮੀ ਦੀਆਂ
ਿਚੱਠੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 2 ਸਾਡੀ ਿਚੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਸਾਿਡਆਂ
ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਦੇ
ਹਨ। 3 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੀ
ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਸਆਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ 4:10

ਨਾਲ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਸ
ਰੂਪੀ ਿਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।
4 ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹਾ ਭਰੋਸਾ
ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। 5 ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜੋ ਿਕਸੇ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੀਏ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਹੈ। 6 ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ
ਪਰ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ
ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੀ ਪਰ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 7 ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ
ਿਲਖਤ ਿਜਹੜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਨੇ
ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਅਲੋਪ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਾ
ਸਿਕਆ, 8 ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਿਲਖਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਿਕਉਂ
ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ? 9 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੀ ਿਲਖਤ ਤੇਜ ਰੂਪ
ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਿਲਖਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
10 ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਜੋ ਤੇਜਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲੇ ਖੇ
ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਅੱਤ ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜਵਾਨ ਬਣੀ ਨਾ ਰਹੀ।
11 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਿਜਹੜੀ ਅਲੋ ਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਜ
ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਿਜਹੜੀ ਸਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਵੱਧ ਕੇ
ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ!।
12 ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਆਸ ਹੈ ਤਦ ਅਸੀਂ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ
ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। 13 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਉੱਤੇ
ਪੜਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਉਸ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤ
ਨਾ ਵੇਖੇ। 14 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਪੜਹ੍ਨ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਤੇ ਉਹੋ ਪਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਚੁੱਿਕਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
15 ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦ ਕਦੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਿੜਹ੍ਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 16 ਪਰ ਜਦ
ਕੋਈ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਿਫਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਿਲਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਹੁਣ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। 18 ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਣਕੱਜੇ ਿਚਹਰੇ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰ੍ਤੀਿਬੰਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ
ਤੱਕ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
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ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਧਨ

1 ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। 2 ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ

ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਨਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ
ਪਰ੍ਮਾਣ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। 4 ਿਜਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਜੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅੰਨਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਜੋ ਚਾਨਣ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਚਮਕੇ, ਉਹ
ਸਾਿਡਆਂ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਚਮਿਕਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਕਰੇ।
7 ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੂ ਮ
ਹੋਵੇ, ਨਾ ਿਕ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ,। 8 ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਿਸਓਂ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਪਰ
ਿਮੱਧੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। 9 ਸਤਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦ,ੇ ਡੇਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦ।ੇ 10 ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
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ਿਫਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇ।
11 ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥ
ਫੜਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ। 12 ਸੋ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 13 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦਾ ਉਹੋ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ
ਬੋਿਲਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਵੀ
ਹਾਂ। 14 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ। 15 ਿਕਉਂਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਈ
ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਵੇ।
16 ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ
ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਿਦਨ ਿਦਨ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ
ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਕਸ਼ਟ ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅੱਤ
ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਵਿਡਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
18 ਅਸੀਂ ਿਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਣਿਡੱਠ ਵਸਤਾਂ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਦਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਣਿਡੱਠ ਵਸਤਾਂ ਸਦੀਪਕ ਹਨ।

5
ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਘਰ

1 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਿਜਹਾ ਘਰ ਜੋ ਧਰਤੀ

ਤੇ ਹੈ ਿਡੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ ਜੋ ਿਬਨਾਂ
ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਹੈ। 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬਸੇਰੇ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗੋਂ ਹੈ ਪਿਹਨ ਲਈਏ। 3 ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਕੇ
ਨੰ ਗੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਈਏ। 4 ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹਾਂ
ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ! ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਈਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤਾਂ
ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਰਨਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਜਾਵੇ।
5 ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
6 ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ
ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਿਵਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ੍ੰਤੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
8 ਅਸੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ
ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲ ਜਾ ਵੱਸੀਏ। 9 ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡਾ
ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹੋਈਏ ਪਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਨਆਂ
ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ
ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਵੇਕ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਹਾਂ। 12 ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ
ਸ਼ੋਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵਖੇ ਮਾਣ ਕਰਨ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਦੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕੋ ਿਜਹੜੇ ਿਵਖਾਵੇ
ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਹਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। 13 ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸੁਰਤ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਰਤ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਹਾਂ। 14 ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇੱਕ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਿਦੱਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੋਏ। 15 ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਮਿਰਆ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ
11 ਉਪਰੰਤ
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ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀਉਣ, ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਜੀ ਉੱਿਠਆ।
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਰਸ਼ਟੀ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ
ਉਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 17 ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖ,ੋ
ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 18 ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। 19 ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦਾ
ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ।
20 ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ
ਰਾਹੀਂ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰ ਲਓ। 21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਪ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਬਣੀਏ।
16 ਸੋ

1

6

ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਿਵਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣੋ।
2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ
ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਦਨ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਹੀ ਮਨ
ਭਾਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਹੁਣ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ!
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਮਹਨਤ
ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਠਕਰ ਨਹੀਂ ਖੁਆਉਂਦੇ ਿਕ ਿਕਤੇ ਇਸ
ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। 4 ਪਰ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਮਾਣ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ, ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ,
ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ, 5 ਕੋਰੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਕੈਦ ਤੋਂ, ਹੰਗਾਿਮਆਂ ਤੋਂ, ਿਮਹਨਤਾਂ
ਤੋਂ, ਉਣੀਂਿਦਆਂ ਤੋਂ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ, 6 ਖਿਰਆਈ ਤੋਂ, ਿਗਆਨ ਤੋਂ,
ਧੀਰਜ ਤੋਂ, ਿਦਆਲਗੀ ਤੋਂ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਿਪਆਰ
ਤੋਂ, 7 ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ, ਧਰਮ
ਦੇ ਹਿਥਆਰਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਨ। 8 ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਪਤੀ
ਨਾਲ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਿਨਰਾਦਰ ਨਾਲ, ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜਹੇ ਪਰ ਸੱਚੇ
ਹਾਂ, 9 ਅਣਜਾਿਣਆਂ ਵਰਗੇ ਪਰ ਉਜਾਗਰ ਹਾਂ, ਮਿਰਆਂ ਵਰਗੇ ਪਰ
ਵੇਖੋ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾੜੇ ਜਾਂਿਦਆਂ ਵਰਗੇ ਪਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦ,ੇ
10 ਉਦਾਸਾਂ ਵਰਗੇ ਪਰ ਸਦਾ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਰਗੇ ਪਰ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਰ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਹਾਂ।
11 ਹੇ ਕੁਿਰੰਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਿਦਲ
ਵੱਡਾ ਹੈ। 12 ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੀ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। 13 ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ
ਿਦਲ ਦੇ ਹੋਵ।ੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ।
3

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਤੁਸੀਂ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਜੁੱਤੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਅਤੇ ਚਾਨਣ
ਦਾ ਹਨੇ ਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ? 15 ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ
ਿਮਲਾਪ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ?
16 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ
- ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਫਿਰਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। 17 ਇਸ ਲਈ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਵ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ,
14
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ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ
ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਹੈ।
1

7

ਸੋ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਤਾਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ
ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ।
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਨੰ ਦ
ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਿਦਓ। ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਵਗਾਿੜਆ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਠੱਿਗਆ ਨਹੀਂ।
3 ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ
ਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ
ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। 4 ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਮੇਰਾ
ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਦਲਾਸੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਫੁੱਿਲਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਦਾ।
5 ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਪਏ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ
ਝਗੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾਂ। 6 ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਅਧੀਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਆਉਣ
ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ। 7 ਅਤੇ ਿਨਰੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਿਦਲਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਦਾ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦੱਿਸਆ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੰ ਦ
ਹੋਇਆ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਸੀ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪੱਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। 9 ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਫਲ ਤੋਬਾ
ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯੋਗ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਿਕਸੇ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯੋਗ ਉਦਾਸੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਤੋਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ
ਹੈ। 11 ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯੋਗ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ ਜੋਸ਼, ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ ੋਧ, ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ
ਡਰ, ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਚਾਹਤ, ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਅਣਖ, ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ
ਕੀਤੀ! ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮਾਣ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ। 12 ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਿਖਆ
ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਲਿਖਆ ਿਜਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਨਾ
ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇ। 13 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਦਲਾਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ
ਿਦਲਾਸੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਅਨੰ ਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਵੱਧ ਕੇ ਅਨੰ ਦ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ
ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 14 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਸੇ
ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਿਪਆ ਪਰ
ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਆਖੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੱਚਾ ਿਨੱਕਿਲਆ।
15 ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਆਿਗਆ-ਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 16 ਮੈਂ
ਅਨੰ ਦ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦਲੇਰੀ ਹੈ।
2

8
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਾਨ
ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਿਲਖਦੇ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ
1 ਹੇ
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ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਜੋ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਨੰ ਦ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ ਿਦਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਗੋਂ
ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਨ ਿਦੱਤਾ। 4 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ
ਿਮੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਸ ਪੁੰਨ ਦੇ
ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵ।ੇ
5 ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। 6 ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਈ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਸਰੇ ਵੀ ਚਾੜਹ੍ੇ। 7 ਪਰ ਿਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਬਚਨ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੱਧ ਗਏ
ਹੋ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। 8 ਮੈਂ ਹੁਕਮ
ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰ
ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। 9 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਧਨੀ ਸੀ ਪਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਬਿਣਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਧਨੀ ਹੋ
ਜਾਓ। 10 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਿਨਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। 11 ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਕੰਮ ਨੂੰ ਿਸਰੇ ਵੀ ਚਾੜਹ੍ੋ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਸੀ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾੜਹ੍ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। 12 ਜੇ ਮਨ
ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਿਕਸੇ ਕੋਲ
ਹੈ, ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਹੈ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। 14 ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਵਾਧਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਰਹੇ। 15 ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ - ਿਜਸ ਨੇ ਵੱਧ ਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਘੱਟ ਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਘੱਟ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ।
ਤੀਤੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਕਰਮੀ
16 ਪਰ

ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹੋ ਜੋਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 17 ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ
ਸਾਡੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 18 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਿਜਸ ਦਾ ਮਾਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 19 ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਿਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇ। 20 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਿਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ।
21 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੇ
ਹਾਂ। 22 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਕੇ ਉੱਦਮੀ
ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਦਮੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 23 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੀਤੁਸ
ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਹਕਰਮੀ
ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹਨ। 24 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਿਦਉ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਣ
ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
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9
ਸਾਥੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਤਆਰੀ
ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅੱਗੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਤਆਰ
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮ ਨੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ।
3 ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਿਕ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਿਜਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ
ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵਅਰਥ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰ ਰਹੋ। 4 ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ
ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤਆਰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਤਾਂ
ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਈਏ। 5 ਇਸ
ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ, ਜੋ
ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਤਆਰ ਕਰ
ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ ਦੇ ਦਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਿਕ ਬੰਿਦਸ਼ ਦੇ
ਦਾਨ ਵਰਗਾ।
1

ਦਾਨ ਿਕਵੇਂ ਦੇਈਏ
ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ
ਵੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਵੱਢੇਗਾ। 7 ਹਰੇਕ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਧਾਿਰਆ
ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰੇ, ਰੰਜ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਲਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8 ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਿਕਰਪਾ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ
ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਿਕ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। 9 ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ਉਸ ਨੇ ਿਖਲਾਿਰਆ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ l
10 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਫਲ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। 11 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਲਈ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਿਜਹੜੀ
ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। 12 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪੁੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਪਾ ਕੇ ਉਹ
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਿਵੱਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ
ਲਈ ਦਾਨ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। 14 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਜਹੜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। 15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਸ
ਦੇ ਉਸ ਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
6

10
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
1 ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੀਨ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਾਰੇ ਦਲੇਰ ਹਾਂ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 2 ਮੇਰੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਿਮੰਨਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ
ਦਲੇਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਲਈ ਦਲੇਰ ਹੋਣ ਦੀ
ਦਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਵਰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 3 ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 4 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ
ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਕਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। 5 ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਹਮਾਂ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ
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ਿਵਰੁੱਧ ਿਸਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਢਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਉੱਤੇ
ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। 6 ਅਤੇ
ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ
ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਾਂ। 7 ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇਹ
ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵੱਚ ਸੋਚੇ ਿਕ ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾਂ। 8 ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਗਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ
ਮੈਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। 9 ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਲੂ ਮ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਿਜਵੇਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ
ਆਪ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ
ਤੁੱਛ ਹੈ। 11 ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਹਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰੱਖੇ ਿਕ ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ
ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹਾਂ। 12 ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਿਗਣੀਏ, ਜਾਂ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਮਲਾਈਏ ਜੋ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ
ਠਿਹਰਦੇ ਹਨ। 13 ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਪ
ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਨਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। 14 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ
ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਗੇਤਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 15 ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮਹਨਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ
ਹੈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ-ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਿਤਵੇਂ-ਿਤਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾਂਵਾਂਗ।ੇ 16 ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਮਾਣ
ਨਾ ਕਰੀਏ। 17 ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਮਾਣ
ਕਰੇ। 18 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਵਾਨ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਿਜਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਪਰ੍ਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

11
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਰਸੂਲ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਸਿਹਣ
ਕਰੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਹਣ ਕਰੋ! 2 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਿਵਆਹ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੁਆਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਮਸੀਹ ਲਈ
ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। 3 ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਵੱਿਦਆ ਨਾਲ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ
ਭਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਿਵਗੜ ਜਾਣ। 4 ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿਕਸੇ
ਦੂਜੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਿਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਿਮਲਦਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ
ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ! 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰਸੂਲਾਂ
ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। 6 ਪਰ
ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ
ਕੀਤਾ। 7 ਅਥਵਾ ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਣਾ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਿਵਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓ, ਕੀ
ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? 8 ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ
1 ਮੈਂ
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ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਿਲਆ।
9 ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਿਕਸੇ
ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ
ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਰੁਿਕਆ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। 10 ਜੇ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ
ਮਾਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। 11 ਿਕਉਂ? ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ!
12 ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੌਕਾ
ਲੱਭਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਝਾੜ ਸੁੱਟਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਠਿਹਰਨ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹੋ
ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਛਲ ਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। 14 ਅਤੇ ਇਹ
ਅਨਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦੂਤ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ। 15 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ
ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੌਲੁਸ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਫਰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਮਾਣ
ਕਰਾਂ। 17 ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ
ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ
ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ। 18 ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗਾ। 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਿਸਆਣੇ ਜੋ
ਹੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 20 ਜਦ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਉੱਿਚਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ,
ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 21 ਮੈਂ ਿਨਰਾਦਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਿਜਹੇ ਸੀ ਪਰ ਿਜਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਹੈ
(ਮੈਂ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ) ਮੈਂ ਵੀ ਦਲੇਰ ਹਾਂ। 22 ਕੀ
ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਹਨ? ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ? ਮੈਂ
ਵੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹਨ? ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। 23 ਕੀ ਉਹ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ? ਮੈਂ ਬੇਸੁੱਧ ਵਾਂਗੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਵਧੀਕ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ, ਕੈਦਾਂ ਿਵੱਚ
ਵਧੀਕ, ਮਾਰ ਖਾਣ ਿਵੱਚ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ
ਹਾਂ। 24 ਮੈਂ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਨਤਾਲੀ-ਉਨਤਾਲੀ ਕੋਰੜੇ
ਖਾਧੇ। 25 ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਥਰਾਉ
ਹੋਇਆ, ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਬੇੜੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਭੋਿਗਆ, ਇੱਕ
ਰਾਤ-ਿਦਨ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਕੱਿਟਆ। 26 ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ,
ਦਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ
ਵੱਲੋਂ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਨਗਰ
ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ,
ਖੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਵੱਚ, 27 ਮੈਂ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ, ਕਈ
ਵਾਰੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਿਵੱਚ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਿਪਆਸ ਿਵੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਤ
ਿਵੱਚ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਨੰ ਗੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹਾਂ। 28 ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ।
29 ਿਕਸ ਦੀ ਿਨਰਬਲਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਿਨਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਿਕਸ ਦੇ
ਠਕਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ?
30 ਜੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗਾ। 31 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ
ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
32 ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਉਸ ਹਾਕਮ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਿਰਤਾਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਦੀ ਦੰਿਮਸ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪਿਹਰਾ ਲਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। 33 ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਟੋਕਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ
ਦੀ ਉਤਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਿਨੱਕਿਲਆ।
16 ਮੈਂ
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ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੰਡਾ
ਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ
ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ
ਆਇਆ ਹਾਂ। 2 ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ
ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਤੀਜੇ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਰਿਹਤ ਚੁੱਿਕਆ
ਿਗਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ! 4 ਉਹ ਸਵਰਗ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ
ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੋ ਆਖਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। 5 ਅਿਜਹੇ
ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਿਨਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 6 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਣ
ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚ
ਬੋਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 7 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਂਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਚੋਿਭਆ ਿਗਆ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੂਰੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਂਵਾਂ। 8 ਇਸ ਦੇ
ਲਈ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ
ਹੋ ਜਾਵੇ। 9 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅਨੰ ਦ
ਨਾਲ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ।
10 ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਮਹਿਣਆਂ
ਿਵੱਚ, ਤੰਗੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ, ਸੰਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹਾਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਨਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਰੱਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
1 ਮੈਂ

ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ
ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਬਿਣਆ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
12 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਿਚੰਨ ਪੂਰੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਮਤਕਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਿਵਖਾਏ ਗਏ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ
ਹੋ, ਿਬਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ!
14 ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਿਪਆਰ
ਕਰੋਗ?ੇ 16 ਭਲਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ
ਪਾਇਆ ਪਰ ਚਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਲ ਨਾਲ ਫਿੜਆ! 17 ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਕੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਤਾ? 18 ਮੈਂ ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। ਕੀ ਤੀਤੁਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ
ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਤਾ? ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਇੱਕੋ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ
ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ?।
19 ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹਾਨੇ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ
ਹਾਂ। ਪਰ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਾਭ
ਲਈ ਹਨ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਕਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ
ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ
11
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ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰਾਂ ਪਾਓ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਝਗੜਾ, ਈਰਖਾ, ੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ, ਿਵਰੋਧ, ਆਕੜਾਂ
ਅਤੇ ਘਮਸਾਣ ਹੋਣ। 21 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਿਫਰ
ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਲਕਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਕਰਾਂ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁ ੱਚਪੁਣੇ ਤੋਂ
ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵ।ੇ

13

ਆਖਰੀ ਿਚਤਾਵਨੀ
1 ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ
ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2 ਮੈਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ
ਕੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਿਫਰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ! 3 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥੀ ਹੈ। 4 ਉਹ ਤਾਂ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਕੇ
ਜੀਵਾਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਹੈ। 5 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਨਕੰਮੇ ਨਾ ਹੋਵੇ!
6 ਪਰ ਮੈਂਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਨਕੰਮੇ ਨਹੀਂ।
7 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰੇ
ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਰ੍ਿਹਣਯੋਗ ਮਲੂ ਮ ਹੋਈਏ
ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਿਨਕੰਮੇ ਵਰਗੇ
ਹੋਈਏ। 8 ਅਸੀਂ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਚਆਈ
ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 9 ਜਦ ਅਸੀਂ ਿਨਰਬਲ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਧ ਹੋ ਜਾਓ। 10 ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਝੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਸਖਤੀ
ਨਾ ਕਰਾਂ।
ਨਮਸਕਾਰ
ਗੱਲ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਿਸੱਧ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਇੱਕ
ਮਨ ਹੋਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ
ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੁਮੰਨ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। 13 ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
14 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
11 ਮੁਕਦੀ
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ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਲੇਖਕ
ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਗਲਾਿਤਯਾ
ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ
ਮਾਈਨਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ। ਗਲਾਿਤਯਾ ਰੋਮ ਜਾਂ
ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਮੀ ਸੂਬਾ
ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਅਨੇ ਕਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਸਨ।
ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 48 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਤੋਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ
ਿਲਿਖਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ (ਗਲਾਤੀਆਂ 1:1-2)।
ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ
ਅਿਜਹੀ ਇੰਜੀਲ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਏ
ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਯਾਦ ਿਦਲਾਉਣ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਸਾਿਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਭੂਿਮਕਾ — 1:1-10
2. ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਪਰ੍ਮਾਿਣਕਤਾ — 1:11-2:21
3. ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਣਾ — 3:1-4: 31
4. ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ — 5:16:10
ਨਮਸਕਾਰ
1 ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਿਜਸ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। 2 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਨੂੰ 3 ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ। 4 ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਿਡਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਬੁਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। 5 ਉਸ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।
ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ
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6 ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਿਦਆ, ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਿਕਉਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੱਲ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦੇ
ਹੋ। 7 ਜਦ ਿਕ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਅਿਜਹੇ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ
ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 8 ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਦੂਤ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ,
ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵ!ੇ 9 ਿਜਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ
ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵ।ੇ 10 ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ? ਕੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਿਕਵੇਂ ਬਿਣਆ
ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ
ਿਜਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ
ਹੈ। 12 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਿਮਲੀ, ਅਤੇ ਨਾ
ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਿਸਖਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾਂ
ਚਾਲ-ਚਲਣ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈ ਭਈ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਦਾ
ਸੀ। 14 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਅਣਖੀ
ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਿਜਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। 15 ਪਰ ਿਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ
ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ
ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਿਦਆ। 16 ਿਕ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਦ ਮੈਂ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾ
ਲਈ, 17 ਅਤੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਰਸੂਲ ਬਣੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਅਰਬ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਫੇਰ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ। 18 ਤਦ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਕੇਫ਼ਾਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਦਰਾਂ ਿਦਨ ਿਰਹਾ। 19 ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਮੈਂ ਰਸੂਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। 20 ਹੁਣ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ, ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ
ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ! 21 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਰੀਯਾ
ਅਤੇ ਿਕਲਿਕਯਾ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 22 ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਯਾ
ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਿਚਹਰਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਿਖਆ। 23 ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ
ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
24 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ।
11

2
ਦੂਸਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
1 ਤਦ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਿਗਆ। 2 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ,
ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਕ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਹੁਣ ਦੀ ਜਾਂ ਿਪਛਲੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਿਵਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇ। 3 ਪਰ ਤੀਤੁਸ ਵੀ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੁੰਨਤੀ ਨਾ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। 4 ਪਰ ਉਨਾਂ ਝੂਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ
ਉਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ
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ਿਮਲੀ, ਚੋਰੀ ਵੜ ਆਏ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ। 5 ਪਰ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ
ਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। 6 ਪਰ ਉਹ
ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,
ਉਹ ਭਾਵੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਹਨਾਂ
ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ। 7 ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ
ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਸੁੰਨਤੀਆਂ
ਲਈ ਪਤਰਸ ਨੂੰ । 8 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲ ਦੀ
ਪਦਵੀ ਲਈ ਪਤਰਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੇ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ। 9 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ
ਜਾਣ ਿਲਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ, ਕੇਫ਼ਾਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਮਲਾਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ। 10 ਅਤੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਿਜਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
ਜਦੋਂ ਕੇਫ਼ਾਸ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਿਰਆ ਸੀ।
12 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਏ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਿਪਛਾਹਾਂ ਹੱਟ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। 13 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬਰਨਬਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਪਟ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਿਗਆ। 14 ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਉਹ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ
ਹਨ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਫ਼ਾਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੋ
ਕੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ
ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਗ਼ੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ?
11 ਪਰ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਨਾ
ਜਨਮ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਪੀ
ਨਹੀਂ। 16 ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਈਏ ਿਕਉਂਿਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
17 ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰਿਦਆਂ ਆਪ ਵੀ ਪਾਪੀ ਿਨੱਕਲੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ
ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ! 18 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜੇਕਰ ਉਸੇ
ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ। 19 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਿਬਵਸਥਾ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਮਿਰਆ ਤਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। 20 ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ
ਹਾਂ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।
21 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਰਨਾ ਿਵਅਰਥ
ਹੀ ਹੋਇਆ।
15 ਅਸੀਂ

3
ਿਬਵਸਥਾ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ 3:22
1 ਹੇ ਮੂਰਖ ਗਲਾਤੀਓ, ਿਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਿਲਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ
ਮੰਨ ਿਜਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ
ਿਗਆ? 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ
ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ? 3 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ?
ਿਕ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ? 4 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਿਨਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਝੱਿਲਆ ਿਕ,
ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਸੀ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ! 5 ਫੇਰ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾ
ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ
ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ?। 6 ਿਜਵੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ। 7 ਸੋ ਇਹ
ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। 8 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖ
ਕੇ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ
ਿਕ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ l 9 ਸੋ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 10 ਸੋ ਿਜੰਨੇ ਲੋਕ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਸਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਿਕ ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਲਣਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 11 ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਗਟ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 12 ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 13 ਮਸੀਹ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਿਣਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ
ਸਰਾਪੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਰੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਕਾਠ ਉੱਤੇ ਟੰਿਗਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 14 ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਦੇ
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ।

ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਚਨ
ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ
ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 16 ਹੁਣ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਵਾਇਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ, “ਅੰਸਾਂ ਨੂੰ ”, ਿਜਵੇਂ ਬਾਹਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਿਜਵੇਂ
ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ “ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ”, ਸੋ ਉਹ ਮਸੀਹ
ਹੈ। 17 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਸ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬੰਿਨਆ ਸੀ ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੌ
ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਆਈ ਉਸ ਨੇ ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਿਕ ਉਹ
ਬਚਨ ਿਵਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇ। 18 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਵਾਿਰਸ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਾਇਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਵਾਇਦੇ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 19 ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ ਿਬਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਅੰਸ ਿਜਹ ਨੂੰ
ਵਾਇਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤਾਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ। 20 ਹੁਣ ਿਵਚੋਲਾ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਹੈ।
15

ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਭਲਾ, ਿਬਵਸਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ?
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਿਜਹੜੀ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ।
22 ਪਰ ਿਬਵਸਥਾ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਭਈ
ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਮਲਦਾ
21 ਫੇਰ
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ਹੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 23 ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਗਟ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿਹਰੇ ਹੇਠ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ।
24 ਸੋ ਿਬਵਸਥਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਨਗਾਹਬਾਨ
ਬਣੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਈਏ। 25 ਪਰ ਹੁਣ
ਜਦੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਨਾ ਰਹੇ। 26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਉਨਾ ਨੇ ਮਸੀਹ
ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਿਲਆ। 28 ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਯੂਨਾਨੀ, ਨਾ ਗੁਲਾਮ
ਨਾ ਅਜ਼ਾਦ, ਨਾ ਨਰ ਨਾ ਨਾਰੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ। 29 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ
ਅਤੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਿਰਸ ਵੀ ਹੋ।

4

1 ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਵਾਿਰਸ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਅਤੇ
ਦਾਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਭੰਨ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। 2 ਪਰ

ਿਪਤਾ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਖਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 3 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਬਾਲਕ ਸੀ
ਤਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਸੀ। 4 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ
ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜਾ
ਔਰਤ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਿਮਆ। 5 ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਛੁਡਾਵੇ
ਿਕ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵ।ੇ 6 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਅੱਬਾ ਅਰਥਾਤ, ਹੇ ਿਪਤਾ
ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। 7 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ
ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਿਰਸ ਵੀ ਹੈਂ।
ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ
ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ
ਸਨ। 9 ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਿਲਆ ਤਾਂ ਿਕਉਂ ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਉਨਾਂ ਿਨਰਬਲ ਅਤੇ
ਿਨਕੰਮੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਿਜੰਨਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 10 ਤੁਸੀਂ ਿਦਨਾਂ,
ਮਹੀਿਨਆਂ, ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ! 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਵੇਂ
ਹੀ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। 12 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਜਹੇ ਬਣੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, 13 ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। 14 ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਪਰਤਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਿਣਆ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਗ
ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। 15 ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅਨੰ ਦ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ?
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ
ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦੰਦੇ 16 ਿਫਰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਿਗਆ? 17 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮੱਤਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਬਣਾ
ਲਓ। 18 ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਭਲੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਿਮੱਤਰ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂ। 19 ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਫਰ ਪੀੜਾਂ
ਸਿਹੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ। 20 ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਬੋਲਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਹਾਂ।
8
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ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਹਾਜਰਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ,ੋ
ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਅਜ਼ਾਦ ਇਸਤੀ ਤੋਂ। 23 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਿਮਆ ਪਰੰਤੂ ਿਜਹੜਾ ਅਜ਼ਾਦ ਇਸਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ
ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਿਮਆ। 24 ਇਹ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਦੋ ਨੇ ਮ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਦੀ
ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਜਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਜਰਾ ਹੈ। 25 ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਜਰਾ
ਅਰਬ ਿਵੱਚ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹ ਦੇ ਤੁੱਲ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੈ।
26 ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜੋ ਉਤਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ
ਹੈ। 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਬਾਂਝ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ, ਤੂੰ ਜੋ
ਨਹੀਂ ਜਣੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾ ਅਤੇ ਿਚੱਲਾ, ਤੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਹਨ। 28 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਇਸਹਾਕ ਵਾਂਗੂੰ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਹਾਂ। 29 ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਿਮਆਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਿਮਆਂ ਸੀ, ਿਤਵੇਂ
ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 30 ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਦਾਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਾਦ ਇਸਤਰੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵਾਿਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 31 ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ,
ਅਸੀਂ ਦਾਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ।
21
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ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ
1 ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਦੜਹ੍
ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੋ। 2 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਵੋ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸੁੰਨਤ
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। 4 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ, ਸੋ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਗਏ ਹੋ।
5 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨਤ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੁੰਨਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ
ਿਪਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੌੜਦੇ ਸੀ!
ਿਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ? 8 ਇਸ
ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। 9 ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ
ਖ਼ਮੀਰ ਸਾਰੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਨੂੰ ਖ਼ਮੀਰਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 10 ਮੈਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋਗ,ੇ
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ
ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੇਗਾ! 11 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ? ਤਦ ਸਲੀਬ
ਦੀ ਠਕਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 12 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ!। 13 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਲਈ
ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਵਰਤੋ ਸਗੋਂ ਿਪਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰੋ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ
ਿਪਆਰ ਕਰ। 15 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਖਾਓ
ਤਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਕੀ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੋਂ!।
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ

16 ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ

ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। 18 ਪਰ ਜੇ
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ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਨਹੀਂ ਹੋ। 19 ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ
- ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦ-ਮੰਦ, ਲੁ ੱਚਪੁਣਾ, 20 ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ,
ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਈਰਖਾ, ੋਧ, ਿਵਰੋਧ, ਫੁੱਟਾਂ, ਿਬਦਤਾਂ, 21 ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ,
ਬਦਮਸਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵੀ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਿਜਹੜੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਿਰਸ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 22 ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ - ਿਪਆਰ, ਅਨੰ ਦ,
ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਿਦਆਲਗੀ, ਭਿਲਆਈ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, 23 ਨਰਮਾਈ,
ਸੰਜਮ। ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
24 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਦੱਤਾ। 25 ਜੇ
ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ।
26 ਅਸੀਂ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਖਝਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਰੱਖੀਏ।

6
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ
ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਵੀ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਆਤਿਮਕ ਹੋ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਦੇ
ਸੁਭਾਓ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੋ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੋ। 2 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ
ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਉਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। 3 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 4 ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ
ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਤਦ ਉਹ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਦਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। 6 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ।
7 ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਠੱਿਠਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵੱਢੇਗਾ। 8 ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਬਨਾਸ ਦੀ
ਵਾਢੀ ਵੱਢੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ
ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੱਢੇਗਾ। 9 ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਕਰਿਦਆਂ
ਅਸੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਢੱਲੇ ਨਾ ਪਈਏ ਤਾਂ ਵੇਲੇ
ਿਸਰ ਵਾਢੀ ਵੱਢਾਂਗ।ੇ 10 ਉਪਰੰਤ ਿਜਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ
ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
1

ਆਖਰੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ

11 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਿਕੱਡੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਿਲਿਖਆ
ਹੈ। 12 ਿਜੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਿਵਖਾਵਾ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜੋ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਨਾ ਜਾਣ। 13 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜੇ ਸੁੰਨਤੀ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ
ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਨ। 14 ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਾਂ ਿਬਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ
ਦੇ ਿਜਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲੀਬ
ਉੱਤੇ ਚਾਿੜਹ੍ਆ ਿਗਆ। 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨਤ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੁੰਨਤ
ਕੁਝ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਰਸ਼ਟ। 16 ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਇਸ ਿਨਯਮ ਉੱਤੇ
ਚੱਲਣਗੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ । 17 ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਿਫਰਦਾ ਹਾਂ। 18 ਹੇ
ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।
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ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀl ਪੌਲੁਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਇੱਛੁਕ
ਪਾਠਕ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਹਨ l ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:11-13 ਿਵੱਚ ਉਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ“ ਤੋਂ ਸਨ (2:11)
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਬਚਨ ਦੇ ਵਾਅਿਦਆਂ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ“ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ (2:12) l ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3:1
ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਇੱਛੁਕ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਰਥਾਤ “ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦੀ ਹਾਂ।”

ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਚੁਣ ਿਲਆ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਿਨਰਮਲ ਹੋਈਏ!
5 ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇ ਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ
ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ! 6 ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਿਪਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤੀ!
7 ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ, 8 ਿਜਸ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ
ਵਧੇਰੇ ਿਦੱਤਾ! 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੇ ਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਉਹ
ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਧਾਿਰਆ ਸੀ! 10 ਿਕ ਸਿਮਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ! 11 ਹਾਂ, ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾ ਕੇ ਵਾਿਰਸ ਬਣ ਗਏ! 12 ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਜਹਨਾਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਏ! 13 ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚਆਈ ਦਾ
ਬਚਨ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ! 14 ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ
ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਹੋਵੇ l

ਉਦੇਸ਼
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਿਲਖਤ ਨੂੰ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ l ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ l ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਮਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈl ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ l
ਪੌਲੁਸ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ
ਪਰ੍ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਪਾਠਕ ਆਪਣੇ
ਧਾਰਿਮਕ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਸਰ-ਦੇਹ,
ਭਰਪੂਰੀ, ਭੇਤ, ਯੁੱਗ, ਹਾਕਮ ਆਿਦ l ਉਸ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ
ਪਰ੍ਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਸੀਹ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ
ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਹੈ l

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸੁਿਣਆ!
16 ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ
ਯਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ! 17 ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਹੜਾ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ
ਿਗਆਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵ!ੇ 18 ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਉਹ ਦੇ
ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ! 19 ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ,
ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ! ਇਹ
ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ 20 ਿਜਹੜਾ ਉਹ
ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਬਠਾਇਆ! 21 ਉਹ
ਹਰੇਕ ਹਕੂਮਤ, ਅਿਧਕਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ, ਿਰਆਸਤ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਮ
ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਗ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ! 22 ਅਤੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਿਸਰ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ! 23 ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ
ਿਜਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਲੇਖਕ
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:1 ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ
ਲੇਖਕ ਵੱਜੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈl ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ
ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਪਤਾਵਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਰੋਮ ਦੇ ਕਲੈਮੰਟ, ਇਗਨੇ ਿਸ਼ਅਸ,
ਹਰਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੌਲੀਕਾਰਪ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨl
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 60 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈl
ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀl

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਅਸੀਸਾਂ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ — 1:1-3:21
2. ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ — 4:1-6:24
1 ਪੌਲੁਸ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ!

ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਉਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹਨ, 2 ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ l
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤਾਂ
ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ
ਿਜਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ! 4 ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ
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ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ
1 ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ! 2 ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ
ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਹੁਣ
ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ! 3 ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਿਵੱਚ ਿਦਨ ਗੁਜਾਰਦੇ,
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ੋਧ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ! 4 ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਜਹੜਾ
ਦਯਾ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਿਪਆਰ ਕਰਕੇ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ! 5 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ
ਹੀ ਸੀ ਤਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਵਾਿਲਆ, ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ
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ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ! 6 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਾਇਆ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਬਠਾਇਆ! 7 ਿਕ ਉਸ ਿਦਆਲਗੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਦਾ
ਬੇਹੱਦ ਧਨ ਪਰਗਟ ਕਰੇ! 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਦਾਤ ਹੈ! 9 ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਘਮੰਡ
ਕਰੇ! 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਚੇ ਗਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੇ ਸਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ!
ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਿਕ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੁੰਨਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ! 12 ਨਾਲੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਬਚਨ ਦੇ ਵਾਅਿਦਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਿਬਨਾਂ ਆਸ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਸੀ! 13 ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੇ ੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ!
14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਿਮਲਾਪ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ
ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ! 15 ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ
ਸਮੇਤ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰਾਇਆ! 16 ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ
ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ! 17 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਨੇ ੜੇ ਸਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ
ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ! 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! 19 ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ! 20 ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ
ਗਏ ਹੋ ਿਜਹ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੈ! 21 ਿਜਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਕਲ
ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 22 ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ l
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ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਦਭੁੱਤ ਯੋਜਨਾ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। 2 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਮੁਖ਼ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ!
3 ਇਹ ਿਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਭੇਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਿਖਆ! 4 ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਹ੍ ਕੇ
ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੇਤ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਕੰਨੀ ਹੈ! 5 ਉਹ
ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਿਲਆ
ਿਗਆ ਿਜਸ ਪਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ! 6 ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਿਕ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀ
ਿਵਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅਤੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਹਨ! 7 ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ
ਉਹ ਦੇ ਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਿਣਆ! 8 ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ, ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਸੰਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ
ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਣਲੱਭ ਧਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਵਾਂ! 9 ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂ ਿਕ ਉਸ ਭੇਤ ਦੀ ਕੀ
ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਦ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਗੁਪਤ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤੀਆਂ! 10 ਿਕ ਹੁਣ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ
1 ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ,
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ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਨਾ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ!
11 ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ! 12 ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ! 13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ
ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹਨ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ!
ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਪਆਰ

14 ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ

ਿਨਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ! 15 ਿਜਸ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰਾਣੇ
ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! 16 ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਧਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਬਣੋ! 17 ਿਕ
ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੜਹ੍ ਫੜਹ੍ ਕੇ, 18 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ
ਿਮਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਿਕ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਚੌੜਾਈ,
ਲੰਬਾਈ, ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਡੁੰਘਾਈ ਹੈ! 19 ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਪਆਰ ਜੋ
ਿਗਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਿਵੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ l 20 ਹੁਣ ਉਹ ਦੀ ਿਜਹੜਾ
ਅਿਜਹਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ
ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ! 21 ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ।

4
ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਏਕਤਾ
ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਜਸ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਦੇ
ਯੋਗ ਚੱਲੋ! 2 ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਨ ਅਧੀਨਗੀ, ਨਰਮਾਈ, ਅਤੇ ਧੀਰਜ
ਸਿਹਤ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖੋ! 3 ਅਤੇ
ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ! 4 ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਸ ਿਵੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ! 5 ਇੱਕੋ ਪਰ੍ਭੂ,
ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕੋ ਬਪਿਤਸਮਾ ਹੈ। 6 ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ! 7 ਪਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਮਾਪ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ! 8 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ - ਜਦ
ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ 9 ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਚਿੜਹ੍ਆ, ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਿਲਆਂ
ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਤਿਰਆ ਸੀ! 10 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਉਤਿਰਆ ਸੀ ਉਹੀ
ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਚਿੜਹ੍ਆ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ
ਕਰੇ। 11 ਉਹ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ
ਪਰਚਾਰਕ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਬਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਿਦੱਤਾ!
12 ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਿਸੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਦੇਹੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇ! 13 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿਸਆਣਪੁਣੇ
ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਾ ਵੱਧ
ਜਾਈਏ! 14 ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨਾ ਰਹੀਏ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੀ ਠੱਗ ਿਵੱਿਦਆ ਅਤੇ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਿਛੱਦ ਰੂਪੀ ਚਤਰਾਈ
ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਿਫਰਦੇ
ਹਨ! 15 ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਸਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਧਦੇ
ਜਾਈਏ! 16 ਿਜਸ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਹੀ ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਹੀ
ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗ ਿਮਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦੇ ਠੀਕ
1
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ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ।
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ
ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕੇ
ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਿਜਹੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ ਿਜਵੇਂ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਿਵਅਰਥ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ
ਹਨ! 18 ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਿਗਆਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਠਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ! 19 ਉਨਾਂ ਨੇ
ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁ ੱਚਪੁਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹਰ
ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕਰਨ! 20 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ! 21 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ
ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਸਿਚਆਈ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਿਸਖਾਏ ਗਏ ਹੋ! 22 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟੋ ਜੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! 23 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਓ ਿਵੱਚ
ਨਵੇਂ ਬਣੋ! 24 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਲਓ, ਿਜਹੜੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ
ਿਸਰਜੀ ਗਈ। 25 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ!
26 ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋ ਪਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ
ੋਧ ਬਿਣਆ ਨਾ ਰਹੇ! 27 ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਦਓ! 28 ਚੋਰੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਿਮਹਨਤ
ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਿਕ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ! 29 ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਿਨੱਕਲੇ ਸਗੋਂ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਿਨੱਕਲੇ ਿਜਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ
ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ! 30 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ! 31 ਸਭ ਕੁੱੜਤਣ, ੋਧ,
ਕੋਪ, ਰੌਲ਼ਾ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਸਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ!
32 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ
ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼
ਕੀਤਾ।
17
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ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੋ
1 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਿਰਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ।
2 ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਅਤੇ
ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 3 ਿਜਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਅਥਵਾ ਲੋਭ
ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 4 ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਬੋਲ
ਅਥਵਾ ਠੱਠੇ ਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਅਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ
ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹਰਾਮਕਾਰ ਜਾਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਜਾਂ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮੂਰਤੀ
ਪੂਜਕ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵਾਿਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ। 6 ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋਪ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 7 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ 8 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇ ਰਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋ, ਸੋ
ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚਲੋ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਚਾਨਣ ਦਾ ਫਲ
ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਭਿਲਆਈ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਹੈ। 10 ਅਤੇ ਭਾਲ
ਕਰੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ! 11 ਅਤੇ ਅਨੇ ਰੇ
ਦੇ ਬੇਫਲ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ।
12 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ! ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 13 ਪਰ ਸਾਰੇ
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ਕੰਮ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਚਾਨਣ ਦੁਆਰਾ
ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ। 14 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਿਲਆ,
ਜਾਗ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ! ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। 15 ਸੋ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਚਾਲ
ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਿਨਰਬੁੱਧਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ।ੂੰ 16 ਸਮੇਂ
ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਦਨ ਬੁਰੇ ਹਨ। 17 ਇਸ ਕਾਰਨ
ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਬੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵ,ੋ ਸਗੋਂ ਸਮਝੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।
18 ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਚਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। 19 ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ, ਭਜਨ ਅਤੇ
ਆਤਿਮਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨ ਲਗਾ
ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਿਰਹਾ ਕਰੋ। 20 ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ।
ਮਸੀਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਡਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। 22 ਹੇ
ਪਤਨੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੋ। 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ। 24 ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵੇਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਆਪਿਣਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਰਿਹਣ। 25 ਹੇ ਪਤੀਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖ,ੋ
ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 26 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇ। 27 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਪਰਤਾਪਵਾਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਤਆਰ ਕਰੇ
ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿਜਹਾ ਔਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਿਨਰਮਲ ਹੋਵੇ। 28 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਰੱਖਣ
ਿਜਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
29 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਲੋਸਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ
ਪਾਲਦਾ ਪਲੋਸਦਾ ਹੈ। 30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ।
31 ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ।
32 ਇਹ ਭੇਤ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਖੇ ਬੋਲਦਾ
ਹਾਂ। 33 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰੇ।
21 ਅਤੇ
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ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ
1 ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵ।ੇ
3 ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। 4 ਅਤੇ ਹੇ
ਿਪਤਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ੋਧ ਨਾ ਭੜਕਾਓ ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੋ।
ਨੌ ਕਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ
ਹੇ ਨੌ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ
ਹੋਏ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ। 6 ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਿਦਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌ ਕਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।
7 ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ
ਕਰੋ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਹਰੇਕ ਜੋ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ
5

ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੂੰ 6:9

742

ਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਪਰ੍ਭੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ।
9 ਅਤੇ ਹੇ ਮਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ!
ਆਤਿਮਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਿਥਆਰ
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ! 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ
ਲਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ।
12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ,
ਇਖ਼ਿਤਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਧਘੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਿਮਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ।
13 ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ
ਸਿਥਰ ਰਿਹ ਸਕੋ। 14 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਕੱਸ
ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਿਹਨ ਕੇ। 15 ਅਤੇ ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ! 16 ਇਹਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਲਵੋ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਨੀ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੋ। 17 ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ
ਟੋਪ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਲੈ ਲਵੋ।
18 ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਿਰਆਂ
ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਿਰਆ ਕਰੋ। 19 ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਵੀ, ਜਦ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਂ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂ ਿਜਹ
ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕਿੜਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਦੂਤ ਹਾਂ। 20 ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ।
10

ਨਮਸਕਾਰ

21 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ

ਹੈ, ਤੁਿਖਕੁਸ ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰਾ ਭਰਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸੇਵਕ
ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਭੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। 22 ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਿਡਆਂ
ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਵ।ੇ 23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਪਆਰ ਸਣੇ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ!
24 ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੱਚਾ
ਿਪਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਿਕਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।

ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੂੰ 6:24

ਿਫਿਲੱਪੀਆਂ ਨੂੰ 1:1

743

ਿਫਿਲੱਪੀਆਂ ਨੂੰ
ਲੇਖਕ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ (1:1) ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੈਲੀ,
ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ (2:1-11)। ਭਾਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ
ਕੈਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਨੰ ਦ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਈਏ, ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਿਹ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ
ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 61 ਈ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ ਦੀ
ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ (ਰਸੂਲ 28:30)। ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖੀ ਪੱਤੀ
ਨੂੰ ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ
ਕੋਲ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ
ਆਇਆ ਸੀ (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀ 2:25; 4:18)। ਪਰ ਰੋਮ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ
ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ
ਹੋ ਗਈ (2:26, 27)।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ, ਜੋ ਿਕ
ਮਕਦੂਨੀਆ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਜਾਣੇ ਿਕ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਵੇਂ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ (1:12-26), ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ
(ਿਫ਼ਿਲੱਪੀ 2:23-24)। ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਿਵਵਾਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਸੂਲ ਏਕਤਾ
ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਨਮਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਿਲਖਦਾ ਹੈ (2:1-18; 4:2-3)। ਪੌਲੁਸ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਪਾਸਬਾਨ
ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹੈ (3:23), ਪੌਲੁਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ
ਦੇਣ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹੈ (2:19-30), ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਤੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਤੋਹਿਫ਼ਆਂ ਲਈ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਲਿਖਆ। (4:10-20)
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਅਨੰ ਦ ਜੀਵਨ ਭਿਰਆ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ — 1:1-2
2. ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ
— 1:3-2:30
3. ਗਲਤ ਿਸੱਿਖਆਵਾਂ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ — 3:1-4:1
4. ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ — 4:2-9
5. ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ — 4:10-20
6. ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ — 4:21-23
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ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਅੱਗੇ ਯੋਗ
ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸੰਤ ਹਨ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ
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ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਨਗਾਹਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸਣੇ। 2 ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਦ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 4 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਸਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 5 ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ
ਸਾਂਝੀ ਰਹੇ। 6 ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। 7 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ
ਮੰਨਣਾ ਉੱਿਚਤ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣ
ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋ। 8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। 9 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਿਬਬੇਕ ਨਾਲ
ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ। 10 ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼
ਰਹੋ। 11 ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਰਹੋ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ
ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ।
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ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਉਨਤੀ
ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਜੋ ਬੀਿਤਆ ਸੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਸਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। 13 ਇਥੋਂ
ਤੱਕ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲਟਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ
ਹੋਇਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। 14 ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜੋ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਭਾਈ ਹਨ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਬਚਨ ਿਨਧੜਕ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਿਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
15 ਕਈ ਤਾਂ ਖਾਰ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਭਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ
ਵੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 16 ਇਹ ਤਾਂ ਿਪਆਰ ਨਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ
ਥਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 17 ਪਰ ਓਹ ਿਨਸ਼ਕਪਟਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਧੜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ
ਭਈ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਪੁਚਾਉਣ। 18 ਤਾਂ
ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰਾਂ ਮਸੀਹ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਂਗਾ ਵੀ।
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19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਮੇਰੀ
ਵੱਡੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ
ਿਜਉਂਦਾ ਰਹਾ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਵਾਂ। 21 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ
ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ। 22 ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹਣਾ,
ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ
ਮੈਂ ਿਕਸਨੂੰ ਚੁਣਾਂ। 23 ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹਾਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। 24 ਪਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਰਿਹਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 25 ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਠਿਹਰਾਂਗਾ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੱਤੀ ਅਤੇ
ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੇ। 26 ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਮਾਨ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ।
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਜੀਵਨ
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27 ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਜੋ ਮੈਂ
ਭਾਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਣਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਿਦੜਹ੍ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਨ ਹੋ
ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। 28 ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ l ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਸ
ਦਾ ਪੱਕਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 29 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਿਕਰਪਾ
ਹੋਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲੋ। 30 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਜਤਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਕਰਿਦਆਂ ਿਡੱਠਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ।

2
ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ
1 ਸੋ ਜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਦਲਾਸਾ, ਜੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ,
ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝ, ਜੇ ਕੁਝ ਿਦਆਲਗੀ ਅਤੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਹੈ।
2 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਨੰ ਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ
ਿਪਆਰ ਰੱਖ,ੋ ਇੱਕ ਿਚੱਤ, ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋਵੋ। 3 ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਥਵਾ
ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣੋ। 4 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਿਨਗਾਹ ਕਰੇ।
5 ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੋ ਸੁਭਾਓ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। 6 ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ
ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਿਣਆ। 7 ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਖਣਾ (ਜੋ
ਕੁਝ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ) ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ
ਧਾਿਰਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ। 8 ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਿਵਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਆਿਗਆਕਾਰ ਬਿਣਆ। 9 ਇਸ
ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਉੱਿਚਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਹ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। 10 ਜੋ ਸਵਰਗ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਹਰ
ਗੋਡਾ ਿਨਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 11 ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਲਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕਰੋ
ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਕ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਅਮਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 14 ਤੁਸੀਂ ਸੱਭੇ ਕੰਮ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਅਤੇ ਝਗੜੇ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕਰੋ। 15 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਸਾਧੇ ਹੋ
ਕੇ ਿਵੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਰਮਲ ਬਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ
ਿਜੰਨਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਿਦਸਦੇ ਹੋ, 16 ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਨੂੰ ਅਭਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਥਾਂ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਮਹਨਤ ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਈ। 17 ਪਰ
ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵੀ ਵਹਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨੰ ਦ ਹਾਂ। 18 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨੰ ਦ ਕਰੋ l
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19 ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ

ਛੇਤੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ
ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ। 20 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਸੱਚੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਕਰੇ। 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। 22 ਪਰ ਉਹ
ਦੀ ਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਭਈ ਿਜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਿਪਉ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 23 ਸੋ ਮੈਨੂੰ
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ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਝੱਟ
ਉਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦਆਂ। 24 ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਵੀ
ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗਾ। 25 ਪਰ ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਸਿਹਕਰਮੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸੀ ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਥੁੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਿਣਆ। 26 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਚਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਿਪਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ 27 ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਿਬਮਾਰ ਸੀ
ਸਗੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਗ
ਤੋਂ ਸੋਗ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 28 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੰ ਦ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ
ਸੋਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। 29 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ
ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਿਜਿਹਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। 30 ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ
ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਥੁੜ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਧਰੀ।

3
ਸੱਚੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਰਹੋ। ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਿਲਖਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 2 ਕੁੱਿਤਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।
ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।
3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੁੰਨਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। 4 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ
ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 5 ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਦਾ
ਸੁੰਨਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਹਾਂ। ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁੱਛੋ
ਤਾਂ ਫ਼ਰੀਸੀ। 6 ਅਣਖ ਦੀ ਪੁੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ।
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਿਨਰਦੋਸ਼। 7 ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਨੀ
ਦੀਆਂ ਸਮਿਝਆ। 8 ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਗਆਨ
ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਿਰਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੀ
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਨ
ਝੱਲੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ।
9 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਿਜਹੜਾ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ
ਨਾਲ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ
ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਂਵਾਂ। 11 ਭਈ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਨਾ ਿਕਵੇਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਵਾਂ।
1

ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪਾ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਿਸੱਧ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾਂ
ਪਰ ਮੈਂ ਓਸ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਉਸ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ
ਪਾਇਆ ਸੀ। 13 ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ
ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੱਥ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ ਪਰ ਐਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਭੁੱਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਅਗਾਹਾਂ ਵੱਧ
ਕੇ, 14 ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਦੌਿੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਸ ਉਪਰਲੇ ਸੱਦੇ ਦਾ
ਇਨਾਮ ਲਵਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ। 15 ਸੋ
ਅਸੀਂ ਿਜੰਨੇ ਿਸਆਣੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਗੱਲ
12
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ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਵੀ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 16 ਪਰ ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ
ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ।
17 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਜੋ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਹਾਂ। 18 ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁਤੇ ਅਿਜਹੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਿਜੰਨਾ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੰਝੂਆਂ
ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਓਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ। 19 ਿਜਨਾਂ
ਦਾ ਅੰਤ ਿਬਨਾਸ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਿਢੱਡ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਿਪਰ੍ਥਵੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ
ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹਾਂ ਿਜੱਥੋਂ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਅਰਥਾਤ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 21 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਿਨਮਾਣੇ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬਣਾਵੇਗਾ।
1 ਹੇ

4

ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਿਜੰਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ
ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਮੁਕਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ
ਿਦੜਹ੍ ਰਹੋ।
ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਮੈਂ ਯੂਓਿਦਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੁੰਤੁਖੇ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ। 3 ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਹੇ
ਸੱਚੇ ਸਿਹਕਰਮੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਿਜੰਨਾ ਨੇ ਕਲੇਮੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਸਣੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
4 ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਅਨੰ ਦ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਨੰ ਦ ਕਰੋ।
5 ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ।
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ੜੇ ਹੈ। 6 ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 7 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ
ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ
ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ।
8 ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਜਥਾਰਥ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਨਾਮੀ
ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। 9 ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਡੱਠਾ ਉਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ।
2

ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਨੰ ਦ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਐਨੇ
ਿਚਰ ਿਪੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਮੇਰੀ ਿਚੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਿਚੰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਿਮਿਲਆ। 11 ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਿਸੱਖ ਿਲਆ ਹੈ ਭਈ
ਿਜਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵਾਂ ਓਸੇ ਿਵੱਚ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਾਂ। 12 ਮੈਂ ਘਟਣਾ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਵੱਧਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਰੱਜਣਾ ਕੀ
ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਣਾ, ਕੀ ਵੱਧਣਾ ਕੀ ਥੁੜਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ
ਪਾਇਆ ਹੈ। 13 ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਭੋ ਕੁਝ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 14 ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ। 15 ਹੇ ਿਫਿਲੱਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ
ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਿਹਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ
ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਥਸਲੁ ਨੀਕੇ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ
10 ਪਰ
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ਵਾਰ ਕੁਝ ਭੇਿਜਆ। 17 ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ
ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਿਵੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
18 ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ
ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਿਮਲੇ ਜੋ ਸੁੱਖਦਾਇਕ ਸੁਗੰਧ ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਪਰਵਾਨ ਬਲੀਦਾਨ
ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 19 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਜ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਥੁੜ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। 20 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।
ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖਣਾ। ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਭਾਈ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖਦੇ ਹਨ। 22 ਸਾਰੇ
ਸੰਤ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਜੋ ਕੈਸਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਆਖਦੇ ਹਨ।
23 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।
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ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਲੇਖਕ
ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਹੈ (1:1)।
ਮੁਢਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੁਲੁੱਸੈ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ
ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਪਫ਼ਰਾਸ, ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਕੁਲੁੱਸੈ ਿਵੱਚ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ (4:12, 13)। ਝੂਠੇ
ਿਸੱਿਖਅਕ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਿਸਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲੁੱਸੈ ਿਵੱਚ
ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਿਰਕ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ
ਨੂੰ ਮਸੀਹਤ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ
ਿਸੱਿਖਆਵਾਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਿਕ ਮਸੀਹ ਹੀ
ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਮਸੀਹ ਕੇਂਦਿਰਤ ਪੱਤੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਖੀ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 60 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਕੈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਕੁਲੁੱਸੈ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਕੇ
ਿਲਖੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਉਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਕੁਲੁੱਸੈ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਭਰਾ ਹਨ” (1:12), ਇਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ ਸੌ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਾਇਕਸ ਦੀ
ਘਾਟੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ (1:4; 2:1)।
ਉਦੇਸ਼
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਲੁੱਸੈ ਿਵੱਚ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾਖੰਡ (ਗਲਤ
ਿਸੱਿਖਆਵਾਂ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ,
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ, ਿਸੱਧੀ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ
ਬਣੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ (1:15; 3:4), ਆਪਣੇ
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ
ਿਬਤਾਉਣ (3:5; 4: 6), ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ (2:2-5)।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ — 1:3-14
2. ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਤਵ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ — 1:1523
3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
— 1:24-2: 5
4. ਗਲਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ — 2:6-15
5. ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾਖੰਡ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ — 2:16-3:
6. ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਰਣਨ — 3:5-25
7. ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ — 4:1-18
ਨਮਸਕਾਰ
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1 ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਰਸੂਲ
ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲੋਂ। 2 ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਉਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਕੁਲੁੱਸੈ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਭਰਾ ਹਨ
ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ
ਰਹੇ।

ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
4 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਪਆਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ।
5 ਇਹ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ
ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਬਚਨ
ਿਵੱਚ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੀ। 6 ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਸਿਚਆਈ
ਨਾਲ ਪਛਾਿਣਆ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। 7 ਿਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਿਪਆਰੇ ਇਪਫ਼ਰਾਸ ਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸੇਵਕ ਹੈ। 8 ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਉਹ ਿਪਆਰ ਵੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ। 9 ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨਾਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਗਤਾਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਸਕੋ 10 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਸਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਿਜਹੜੀ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ
ਹਰ ਤਰਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਫਲਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। 11 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥੀ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। 12 ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ
ਰਹੋ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਹੋਈਏ। 13 ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ।
14 ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਰਥਾਤ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ।
3

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ੇਸ਼ਠਤਾ
ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟ ਿਵੱਚੋਂ
ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੈ। 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਿਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਨਾ
ਿਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੀ ਿਸੰਘਾਸਣ, ਕੀ ਿਰਆਸਤਾਂ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੀ
ਅਿਧਕਾਰ, ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਤ
ਹੋਇਆ ਹੈ। 17 ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਸੇ ਿਵੱਚ
ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 18 ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ
ਿਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਧਾਨ ਹੋਵੇ। 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇਹ
ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ। 20 ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਮਲਾਵੇ। 21 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵੈਰੀ ਸੀ। 22 ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ
ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ, ਿਨਰਦੋਸ਼, ਅਤੇ ਬੇਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇ।
23 ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਿਪਛੇ ਨਾ
ਹੋਵੋਂ ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਅਕਾਸ਼ ਹੇਠਲੀ ਸਾਰੀ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਹਾਂ।
15

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਸੇਵਕ - ਪੌਲੁਸ
ਮੈਂ ਆਪਿਣਆਂ ਉਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝੱਲਦਾ
ਹਾਂ ਤੇ ਅਨੰ ਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਦਆਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਦੇਹੀ
24 ਹੁਣ
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ਅਰਥਾਤ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
25 ਮੈਂ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਚਨ ਦਾ ਪੂਰਾਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਾਂ। 26 ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਭੇਤ ਦੀ ਿਜਹੜਾ
ਸਾਿਰਆਂ ਜੁੱਗਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਿਰਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਸੰਤਾਂ
ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ। 27 ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਭੇਤ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਧਨ
ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 28 ਿਜਸ
ਦੀ ਅਸੀਂ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। 29 ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾ
ਨਾਲ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪਾਉਦਾਂ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
1 ਮੈਂ

2

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਿਜਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕੰਨੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 2 ਤਾਂ
ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਓਹ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ
ਿਕ ਓਹ ਸਮਝ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ । 3 ਿਜਸ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁ ਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। 4 ਮੈਂ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਿਦੜਹ੍ਤਾ ਵੇਖ ਕੇ
ਅਨੰ ਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਤਿਮਕ ਭਰਪੂਰੀ

6 ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ

ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। 7 ਅਤੇ ਜੜਹ੍ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। 8 ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਨਾ ਲਵੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਪਰ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ
ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। 10 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ
ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈ। 11 ਿਜਸ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾਲ ਸੁੰਨਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ
ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਸੁੰਨਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ
ਮਾਸ ਲਾਹ ਸੁੱਟੀਦਾ ਹੈ। 12 ਤੁਸੀਂ ਬਪਿਤਸਮੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ
ਗਏ, ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਜਉਂਦੇ ਉੱਠਾਏ ਵੀ ਗਏ। 13 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਪਾਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼
ਕੀਤੇ। 14 ਅਤੇ ਉਸ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਿਕੱਲਾਂ ਨਾਲ
ਠਕ ਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। 15 ਉਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਖ਼ਿਤਆਰਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਕੇ
ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਿਨਯਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਿਤਉਹਾਰ, ਅਮੱਿਸਆ ਜਾਂ ਸਬਤਾਂ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ। 17 ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਮਸੀਹ ਹੈ।
18 ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਧੀਨਤਾਈ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
16 ਇਸ
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ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਧ ਤੋਂ
ਅਕਾਰਥ ਫੁੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
19 ਅਤੇ ਉਸ ਿਸਰ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਿਜਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਜੋੜਾਂ
ਅਤੇ ਪੱਿਠਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਅਤੇ ਿਜਉਣਾ

20 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ

ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਕਉਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਿਗਆ ਅਤੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। 21 ਿਜਵੇਂ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਨਾ ਚੱਖੀਂ,
ਨਾ ਛੋਹਵੀਂ? 22 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ
ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 23 ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ
ਅਧੀਨਤਾਈ ਅਤੇ ਦੇਹੀ ਦੀ ਤਪੱਿਸਆ ਕਰਕੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਤਾਂ
ਹਨ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਿਕਸੇ ਕੰਮ
ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।

3

1 ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ

ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਿਜੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ
ਹੈ। 2 ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਜੋ
ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ।
ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ
ਛੱਡ ਿਦਓ, ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦ-ਮੰਦ, ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ
ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 7 ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦੇ ਸੀ। 8 ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ
ਰੋਸ, ਗੁੱਸਾ, ਬਦੀ, ਦੁਰਬਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ
ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਿਦਓ। 9 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਸਣੇ ਲਾਹ ਸੁੱਿਟਆ।
10 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਿਲਆ ਜੋ ਪੂਰਨ ਿਗਆਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 11 ਉੱਥੇ
ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ, ਸੁੰਨਤੀ ਅਤੇ ਅਸੁੰਨਤੀ, ਵਿਹਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕੂਥੀ,
ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ। 12 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ ਹਨ ਰਿਹਮ ਿਦਲ, ਿਦਆਲਗੀ,
ਅਧੀਨਗੀ, ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਲਓ। 13 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ
ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਿਗਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਹ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। 14 ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਪਾ
ਲਓ ਿਜਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦਾ ਬੰਧ ਹੈ। 15 ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦੇਹ ਹੋ ਕੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਿਡਆਂ
ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਰਆ ਕਰੋ। 16 ਮਸੀਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਬੂਰਾਂ, ਭਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਗੀਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼
ਿਦਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। 17 ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ
ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਸੱਭੋ ਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ।
5 ਇਸ

ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਿਨਯਮ
ਪਤਨੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਿਜਵੇਂ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਯੋਗ ਹੈ। 19 ਹੇ ਪਤੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ
18 ਹੇ
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ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਠਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। 20 ਹੇ ਬੱਿਚਓ,
ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। 21 ਹੇ ਿਪਤਾਓ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪਿਣਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਿਦਲਾਓ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ
ਉਹ ਹੌਂਸਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। 22 ਹੇ ਨੌ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਦਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। 23 ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੋ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। 24 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਤੋਂ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਿਮਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 25 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੇ
ਦਾ ਫਲ ਿਮਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

4

1 ਹੇ ਮਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਨੌ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਵਾ

ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਠੀਕ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਕੁਝ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਸਲਾਹ
ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਦਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। 3 ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਭੇਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੀਏ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹਾਂ l 4 ਿਕ ਿਜਵੇਂ
ਮੈਨੂੰ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂ।
5 ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ
ਚੱਲੋ। 6 ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਕਰਪਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਲੂ ਣੀ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2

ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
ਤੁਿਖਕੁਸ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰਾ ਭਾਈ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ
ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ।
8 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ
ਹਾਲ ਜਾਣ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ। 9 ਮੈਂ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੇ ਿਸਮੁਸ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ
ਿਪਆਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। 10 ਅਿਰਸਤਰਖੁਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਹੈ,
ਨਾਲੇ ਮਰਕੁਸ ਿਜਹੜਾ ਬਰਨਬਾਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾ
ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। 11 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯੂਸਤੁਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦੀਦਾ
ਹੈ ਇਹ ਿਜਹੜੇ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ
ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਿਨਰੇ ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਇਪਫ਼ਰਾਸ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਦਾਸ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯਤਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧ ਅਤੇ ਪੱਕੇ
ਹੋ ਕੇ ਿਟਕੇ ਰਹੋ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਅਤੇ ਹੀਏਰਪੁਿਲਸ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 14 ਲੂ ਕਾ ਿਪਆਰਾ
ਵੈਦ ਅਤੇ ਦੇਮਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। 15 ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਮਫ਼ਾਸ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੋ।
16 ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰੋ
ਿਕ ਇਹ ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪੜਹ੍ੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੀ ਿਚੱਠੀ ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਤੋਂ ਆਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜਹ੍ੋ। 17 ਅਤੇ
ਅਰਿਖੱਪੁਸ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀਂ। 18 ਮੇਰਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ
7
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ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।
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ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਪੱਤੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ
ਪਿਹਚਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (1:1; 2:18)। ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ
(3:2, 6), ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ
ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਰਸੂਲ
17:19), ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ
ਪੱਤੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਲਖੀ। ਥੱਸਲੁ ਨੀਕਾ
ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਿਹਆ ਸੀ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ
ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਿਸਆ
ਨਹੀਂ ਸੀ (1 ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ 1:9)।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 51 ਈ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਥੱਸਲੁ ਨੀਕਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਿਹਲੀ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
1 ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ 1:1 “ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾ“ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਨੂੰ ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ
ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ (3:35),
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ (4:112) ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ,
ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨੈ ਿਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ (4:13-18)।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਿਚੰਤਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਧੰਨਵਾਦ — 1:1-10
2. ਰਸੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ — 2:13:13
3. ਥੱਸਲੁ ਨੀਕਾ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ — 4:1-5:22
4. ਆਖਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ — 5:23-28
ਨਮਸਕਾਰ
ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵਲੋਂ ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆ ਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਜੋ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।
1 ਪੌਲੁਸ,

ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਂਵਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਦਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
3 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮ, ਿਪਆਰ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਦਾ ਧੀਰਜ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। 5 ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਸਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ,
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਿਜਵੇਂ
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ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਵਾ ਸੀ।
6 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਕਬੂਲ
ਕਰ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ।
7 ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ। 8 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਧੁੰਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ
ਅਖਾਯਾ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਹੈ
ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਿਗਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਈ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 9 ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਿਕ ਿਜਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰੋ। 10 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਵਰਗੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ
ਰਹੋ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਦੀ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।
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1 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ

ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ
ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਅਿਜਹੀ ਦਲੇਰੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। 3 ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਛਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ
ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਡਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਭ ਦਾ ਪਰਦਾ
ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗਵਾਹ ਹੈ। 6 ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਵਿਡਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। 7 ਪਰ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਰੱਿਖਆ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। 8 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਵੰਦ
ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਬਣ
ਗਏ ਹੋ। 9 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੀ ਿਮਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੀਏ ਰਾਤਿਦਨ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ।
10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਹੋ, ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਵਾ ਿਕੰਨਾਂ ਪਿਵੱਤਰ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ਤਾ
ਸਿਹਤ ਸੀ। 11 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਿਤਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਦਲਾਸਾ
ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 12 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ
ਚੱਲੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਸੱਦਦਾ ਹੈ।
13 ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
ਿਮਿਲਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇ
ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਦੁੱਖ
ਝੱਲੇ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲੇ ਸਨ। 15 ਿਜਹਨਾਂ
ਨੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ
ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ। 16 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ
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ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਿਕਤੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਦਾ ਭਿਰਆ ਰਹੇ! ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ੋਧ ਆ ਿਪਆ ਹੈ!।
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ
ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਵਛੜੇ ਰਹੇ,
ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਹ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ
ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਿਹਆ
ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਿਖਆ। 19 ਸਾਡੀ ਆਸ ਜਾਂ ਅਨੰ ਦ ਜਾਂ
ਵਿਡਆਈ ਦਾ ਮੁਕਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗ,ੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ? 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਤਾਪ
ਅਤੇ ਅਨੰ ਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ।
17
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ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ

1 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਥੇਨੈ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਿਹਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਿਝਆ। 2 ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ। 3 ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਿਬਪਤਾਂਵਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਸੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। 4 ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। 5 ਇਸ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਹੋਰ ਝੱਲ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ
ਿਕ ਿਕਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਨਾ ਿਕਵੇਂ
ਪਰਤਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਮਹਨਤ ਿਵਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲਣਾ

6 ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਲਆਇਆ, ਨਾਲੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ
ਹਾਂ। 7 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੁੱਖ
ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ।
8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਵੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ। 9 ਉਸ ਸਾਰੇ ਅਨੰ ਦ ਲਈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਾਰੇ ਿਕਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ? 10 ਅਸੀਂ
ਰਾਤ-ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਈਏ। 11 ਹੁਣ
ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੇ। 12 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 13 ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰੇ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਆਪਣੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ।

4

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ
1 ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਸਾਨੂੰ
ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰ੍ਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ - ਸੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾਵੋ। 2 ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੁਕਮ
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ਿਦੱਤੇ। 3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। 4 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਜਾਣੇ। 5 ਨਾ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿਜਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ। 6 ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ
ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ
ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ।
8 ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 9 ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸਖਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। 10 ਤੁਸੀਂ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ,
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। 11 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। 12 ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਿਲਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਸੁੱਤੇ
ਪਏ ਹਨ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੋਗ ਕਰੋ,
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। 14 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਜਵਾਲੇਗਾ। 15 ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਿਜਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿਹਲੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਸੌਂ ਗਏ
ਹਨ। 16 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰ ਨਾਲ, ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ। 17 ਤਦ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਿਜਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ , ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ
ਉੱਠਾਏ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗ।ੇ
18 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੋ।
13 ਹੇ ਭਰਾਵੋ,

5
ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ

1 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ

ਿਲਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 2 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਜਦ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਹੈ ਤਦ ਿਜਵੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤੀ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਿਤਵੇਂ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਬਚਣਗੇ।
4 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ
ਿਦਨ ਚੋਰ ਵਾਗੂੰ ਆ ਪਵੇ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਿਦਨ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਹਨੇ ਰੇ ਦੇ ਹਾਂ। 6 ਸੋ
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਸੌਂਈਏ ਸਗੋਂ ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ
ਰਹੀਏ। 7 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬਦਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। 8 ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਪਆਰ
ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵੱਜੋਂ ਪਿਹਨਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਿਸਰ ਦੇ ਟੋਪ
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ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਹਨ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ੋਧ
ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ। 10 ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਮਿਰਆ, ਤਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਗਦੇ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। 11 ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ
ਹੋ।
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼
ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ।
13 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ
ਆਦਰ ਕਰੋ। ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਰੱਖੋ। 14 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਿਜਹੜੇ ਠੀਕ ਚਾਲ
ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਦਲ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਵੋ, ਿਨਰਬਲਾਂ ਨੂੰ
ਸੰਭਾਲੋ, ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। 15 ਵੇਖਣਾ ਿਕ ਕੋਈ ਿਕਸੇ
ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਲਈ ਸਦਾ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। 16 ਸਦਾ ਅਨੰ ਦ ਰਹੋ।
17 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। 18 ਹਰ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਹੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।
19 ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਓ। 20 ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ।
21 ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖੋ। 22 ਹਰ ਪਰਕਾਰ
ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
12

ਬਰਕਤ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ, ਸੰਪੂਰਨ ਬਿਚਆ ਰਹੇ।
24 ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
25 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। 26 ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੁਮੰਨ
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੋ। 27 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਤੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ। 28 ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।
23
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ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
1 ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਇਹ ਪੱਤੀ ਪੌਲੁਸ, ਸੀਲਾਸ ਤੇ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ 1 ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪੌਲੁਸ ਿਲਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਪੱਤੀ
ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ (2
ਥੱਸ 1:1) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾ
ਿਵੱਚ, ਉਹ “ਅਸੀਂ” ਕਰਕੇ ਿਲਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਿਤੰਨ ਸਿਹਮਤ ਸਨ। ਇਹ ਪੱਤੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਿਲਖੀ ਗਈ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਿਲਖੀ (2 ਥੱਸ 3:17)। ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਜਾਂ ਸੀਲਾਸ ਤੋਂ ਿਲਖਵਾਈ
ਸੀ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 51-52 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ 2 ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ,
ਿਜੱਥੇ ਉਸਨੇ 1 ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਿਲਖੀ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
2 ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ 1:1 “ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾ“ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਨੂੰ ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ
ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਦਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ
ਕਰਨਾ ਸੀ। ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵੱਚ ਿਦੜਹ੍ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਕਣ ਲਈ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਗਲਤ ਿਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਦਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਛੇਤੀ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਆਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ — 1:1, 2
2. ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਲਾਸਾ — 1:3-12
3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਚਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ —
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ਨਮਸਕਾਰ
ਲੇਖਕ ਪੌਲੁਸ, ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵਲੋਂ,
ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ, 2 ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।
1

ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਦਨ
ਭਰਾਵੋ, ਿਜਵੇਂ ਯੋਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ
ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਿਪਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਝੱਲਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ
3 ਹੇ
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ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਂਵਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਿਨਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਿਗਣੇ ਜਾਓ, ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਹੋ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਿਨਆਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ
ਦੇਵੇ। 7 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਦੀ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। 9 ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ। 10 ਉਸ
ਿਦਨ ਜਦ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਿਣਆਂ ਸੰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਮਿਹਮਾ ਪਾਵੇ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 11 ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸਦਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 12 ਤਾਂ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਹਮਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ।

2
ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
1 ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੱਿਠਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਆਤਮਾ, ਬਚਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਕਲੀ
ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਛੇਤੀ ਨਾ ਡੋਲੋ, ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਜੋ ਸਮਝੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ
ਦਾ ਿਦਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ! 3 ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਦਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾਂ
ਧਰਮ ਿਤਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ
ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 4 ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੂਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਿਚਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਬਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਂਗੂੰ
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ? 6 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ।
7 ਕੁਧਰਮ ਅਰਥਾਤ ਪਾਪ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ
ਰੁੱਿਕਆ ਰਹੇਗਾ। 8 ਤਦ ਉਹ ਕੁਧਰਮੀ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਫੂਕ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ
ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। 9 ਉਸ ਕੁਧਰਮੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ
ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ
ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 11 ਇਸ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਣ ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਪਰਸੰਨ ਰਹੇ।
ਿਦੜਹ੍ ਬਣੇ ਰਹੋ

13 ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਸਾਨੂੰ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਓ। 14 ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਿਦਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ
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ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ। 15 ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਭਰਾਵੋ,
ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਿਸੱਖੀਆਂ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖੋ। 16 ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕਾਲ ਦੀ
ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਆਸ ਿਦੱਤੀ। 17 ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।

3
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
1 ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲੇ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਪਾਵੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਹੋਇਆ। 2 ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। 3 ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। 4 ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ
ਰਹੋਗੇ। 5 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਬਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਆਲਸੀਪਣ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਿਚਤਾਵਨੀ

6 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ
ਪਰ ਕੁਰਾਹੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 7 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵੀ ਿਕਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤਰਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਲਸ
ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। 8 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਦੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ
ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੱਗਭਗ ਿਦਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 9 ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕੀਏ। 10 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਿਨਯਮ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ
ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ।” 11 ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰੁਝਾਈ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 12 ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨ l
13 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਿਲਆਈ ਕਰਿਦਆਂ ਨਾ ਥੱਕੋ। 14 ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਵ।ੇ 15 ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ
ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦਉ।
ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵ।ੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ। 17 ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ, ਇਹ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ
ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ। 18 ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
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ਲੇਖਕ
ਇਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪੌਲੁਸ ਹੈ, 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੱਤੀ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ
ਸੀ “ਪੌਲੁਸ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ।“ (1
ਿਤਮੋਥੀ 1: 1) ਪਿਹਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 62-64 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਛੱਿਡਆ ਤਾਂ ਉਹ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ
(1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 1:3; 3:14, 15)।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਪਿਹਲੀ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੇ
ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੋਵੇਂ
ਹੀ 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਹਨ।
ਉਦੇਸ਼
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3:14-15) ਅਤੇ ਇਹ
ਿਕ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹ੍
ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ
ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਣਾ ਜੋ ਿਕ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ
ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਪੱਤੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ
ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਇੱਕ ਨੌ ਜਵਾਨ ਚੇਲੇ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਿਭਆਸ — 1:1-20
2. ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਿਸਧਾਂਤ — 2:1-3:16
3. ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ — 4:1-6:21
ਨਮਸਕਾਰ
ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। 2 ਅੱਗੇ
ਯੋਗ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,
ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਕਰਪਾ, ਦਯਾ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।
1 ਪੌਲੁਸ,

ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ
ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਰਹੀਂ, ਿਤਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਕਰੀਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾ ਦੇਣ। 4 ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਅਸੀਿਮਤ ਕੁੱਲਪੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ
ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰ੍ਬੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਪਰ ਆਿਗਆ ਦਾ ਮੇਲ ਉਹ
3

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ 2:9

ਿਪਆਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਿਵਵੇਕ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਅਤੇ ਕਈ ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਿਵਅਰਥ
ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। 7 ਿਜਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ
ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। 8 ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ ਤਦ ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੈ।
9 ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਧਰਮੀਆਂ
ਅਤੇ ਢੀਠਾਂ ਲਈ, ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ, ਪਲੀਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਾਂ ਲਈ, ਮਾਂਿਪਓ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਘਾਤੀਆਂ। 10 ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ,
ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ, ਝੂਠੀ
ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਰੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। 11 ਇਹ ਉਸ
ਮੁਬਾਰਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ
ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਿਦੱਤਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਮਝ
ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਦੱਤੀਆਂ। 13 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇਖੋਰਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
14 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਜੋ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅੱਤ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ। 15 ਇਹ ਬਚਨ ਪੱਕਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਿਜੰਨਾ ਿਵੱਚੋਂ ਮਹਾਂ ਪਾਪੀ ਮੈਂ
ਹਾਂ। 16 ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਯਾ ਹੋਈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ
ਿਜਹੜਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਪਰਗਟ
ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਵੇ। 17 ਹੁਣ ਸਦੀਪਕ
ਮਹਾਰਾਜ, ਅਿਵਨਾਸ਼, ਅਿਦੱਖ, ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ
ਮਿਹਮਾ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। 18 ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ ਕੀਤੇ
ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ
ਲੜੀਂ। 19 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਿਵਵੇਕ ਨੂੰ ਤਕਿੜਆਂ ਰੱਖੀਂ ਿਜਹ
ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਿਦੱਤੀ। 20 ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੁਿਮਨਾਯੁਸ ਅਤੇ ਿਸਕੰਦਰ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤਾੜਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲਣ।
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2
ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ,
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ। 2 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੀਵਨ
ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। 3 ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹੋ ਭਲਾ
ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। 4 ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇੱਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ। 6 ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਹੋਈ। 7 ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਚਾਰਕ,
ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਸਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਝੂਠ
ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। 8 ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਹਰ ਜਗਾ ਪੁਰਖ,
ੋਧ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੱਥ ਉੱਠਾ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ।
9 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸਤੀਆਂ ਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਸਿਹਤ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਾਉਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਸੁਆਰਨ, ਨਾ ਗੁੰਿਦਆਂ
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ਹੋਇਆਂ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਹੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਸਤਾਂ
ਨਾਲ। 10 ਸਗੋਂ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸੁਆਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਉਨਾਂ ਇਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ
ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। 11 ਇਸਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ
ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਲਵੇ। 12 ਮੈਂ ਇਸਤੀ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ
ਅਥਵਾ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ
ਸਗੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਹੇ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਦਮ ਪਿਹਲਾਂ ਰਿਚਆ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਫਰ ਹੱਵਾਹ। 14 ਆਦਮ ਨੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਪਰ ਇਸਤੀ
ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਈ। 15 ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੇ
ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਿਪਆਰ,
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਿਵੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਿਹਣ।
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ਿਬਸ਼ਪਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
1 ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਿਨਰਦੋਸ਼, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ,
ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ, ਨੇ ਕ ਚਲਣ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਯੋਗ
ਹੋਵੇ, 3 ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਝਗੜਾਲੂ , ਨਾ
ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭੀ, ਸਗੋਂ ਸੀਲ ਸੁਭਾਓ ਹੋਵ।ੇ 4 ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੰਗੀ
ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾਈ
ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 5 ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ
ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ
ਰਖਵਾਲੀ ਿਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? 6 ਉਹ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਕ ਿਕਤੇ ਘਮੰਡ
ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇ। 7 ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦੀ ਨੇ ਕਨਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਿਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨਾ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ਾਹੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। 8 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨੇ , ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ
ਝੂਠੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੋਭੀ। 9 ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਿਵਵੇਕ ਨਾਲ
ਮੰਨਣ। 10 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਪਰਖੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਨੱਕਲਣ
ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ। 11 ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋਣ। 12 ਸੇਵਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ
ਦੇ ਪਤੀ ਹੋਣ, ਆਪਿਣਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਨਾਲ ਪਰ੍ੰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। 13 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ
ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪਦਵੀ ਅਤੇ
ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ। 15 ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਿਵੱਚ
ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹੋ
ਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ, ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਹੈ। 16 ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ
ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ
ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ, ਦੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ,
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ।
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4
ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ
ਆਤਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ
ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆ ਵੱਲ ਮਨ
ਲਾ ਕੇ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। 2 ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੇ ਕਪਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜੰਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਿਵਵੇਕ ਗਰਮ ਲੋਹੇ
ਨਾਲ ਦਾਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਿਜਹੜੇ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ,
1 ਪਰ
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ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਚੀ
ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਰਚਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਤਆਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਜੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 5 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੇਵਕ
ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਿਸਖਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੇਵਕ ਬਣੇਂਗਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਰਿਹ।
7 ਪਰ ਗੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ,
ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ ਆਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਿਕਿਰਆ
ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
9 ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। 10 ਇਸੇ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਰਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਰ
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। 11 ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਅਤੇ ਿਸਖਾ। 12 ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ
ਜਾਣੇ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਬਚਨ, ਚਾਲ ਚਲਨ,
ਿਪਆਰ, ਆਤਮਾ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਆਦਰਸ਼
ਬਣੀ। 13 ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਤੂੰ ਪੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੀਂ। 14 ਤੂੰ ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਦੀ
ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਿਹ ਤਾਂ ਿਕ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ
ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵ।ੇ 16 ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਣਆ ਰਿਹ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ।
6

5
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
1 ਿਕਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਨਾ ਿਝੜਕੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਜੁਆਨਾਂ
ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਾਵੀਂ। 2 ਅਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵਾਂਗੂੰ
ਅਤੇ ਮੁਿਟਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਮਝਾਵੀਂ।
3 ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਧਵਾ ਹਨ ਆਦਰ ਕਰੀਂ।
4 ਪਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਧਵਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਥਵਾ ਪੋਤਰੇ ਦੋਹਤਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ
ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ
ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹੋ ਪਰਵਾਨ ਹੈ।
5 ਿਜਹੜੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਧਵਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ
ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 6 ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਗੁਲਛੱਰੇ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ
ਿਜਉਂਦੀ ਹੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 7 ਤੂੰ ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਤਾਂ
ਿਕ ਉਹ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ। 8 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਿਣਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬਣ ਿਗਆ
ਹੈ। 9 ਉਸੇ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਠਾਂ
ਵਿਰਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹੀ ਹੋਵ।ੇ
10 ਅਤੇ ਉਹ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਨਾਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਪਾਿਲਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵ,ੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ
ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਹੋਣ, ਦੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। 11 ਪਰ ਮੁਿਟਆਰ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾਂ
ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਤਆਗ
ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। 13 ਨਾਲੇ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਿਫਰ ਕੇ ਆਲਸਣਾਂ ਬਣਨਾ
ਿਸੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਰੀਆਂ ਆਲਸਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁੜ-ਬੁੜ
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ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 14 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਿਟਆਰ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਧੀਆਂ
ਪੁੱਤਰ ਜਣਨ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਨੂੰ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਨ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ। 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਈ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ
ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। 16 ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸਤੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵਧਵਾਂ
ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰ
ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਵਧਵਾਂ ਹਨ। 17 ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਜਹੜੇ ਚੰਗਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਦੁਗਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਗਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਛੱਕਲੀ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਈਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 19 ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ
ਸੁਣੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। 20 ਿਜਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਝੜਕ ਦੇ ਤਾਂ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ। 21 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰ। 22 ਅਤੇ
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ
ਨਾ ਬਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਖ। 23 ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਨਰਾ
ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ ਪਰ ਹਾਜ਼ਮੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ
ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਮੈਅ ਵਰਤ ਿਲਆ ਕਰ। 24 ਕਈ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਪਰ੍ਗਟ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 25 ਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪਰ੍ਗਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਪਤ
ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ।
1 ਿਜਹੜੇ
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ਦਾਸ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਦਰ ਦੇ
ਯੋਗ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ
ਨਾ ਹੋਵੇ। 2 ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹਨ। ਉਹ ਿਨਹਚਾਵਾਨ
ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ।
ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਜੋ ਭਗਤੀ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। 4 ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਕਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ
ਫੇਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰ, ਝਗੜਾ, ਕੁਫ਼ਰ,
ਗੰਦੇ ਬੋਲ। 5 ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ੱਕ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੀ
ਬੁੱਧ ਿਵਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਚਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 6 ਪਰ ਸੰਤੋਖ
ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 8 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਸਤਰ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। 9 ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਪਰਤਾਵੇ, ਫ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਡੋਬ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 10 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਨੂੰ ਲੋਚਿਦਆਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੇ ਕ ਗਮਾਂ ਿਦਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਿਵੰਿਨਆ ਹੈ।
3 ਜੇ
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11 ਪਰ ਤੂੰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹ ਅਤੇ
ਧਰਮ, ਭਗਤੀ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਿਪਆਰ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਭਾਲ
ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹ। 12 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜ, ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖ ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ , ਿਜਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਨੇ ਪੁੰਿਤਯੁਸ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਵਾਹ
ਮੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 14 ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ
ਰੱਖ। 15 ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਧੰਨ ਅਤੇ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ।
16 ਅਮਰਤਾ ਇਕੱਲੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਪੁੱਜ ਜੋਤ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਨਾ ਉਹ ਿਕਸੇ
ਤੋਂ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਸਦਾ ਹੀ
ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। 17 ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਕ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇ ਿਠਕਾਣੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਸੱਭੋ ਕੁਝ
ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 18 ਨਾਲੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਧਨੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਹੋਣ। 19 ਅਤੇ ਅਗਾਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਿਜਹੜਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। 20 ਹੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ,
ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ! ਿਜਹੜਾ
ਝੂਠ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਅਤੇ
ਿਵਰੋਧਤਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈ। 21 ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨ
ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੁੰਦੀ
ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।
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ਲੇਖਕ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਮ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਚੌਥੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਿਫਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੀਰੋ ਦੁਆਰਾ
ਕੈਦ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ
ਿਲਿਖਆ। ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਕੈਦ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ‘ਿਕਰਾਏ
ਦੇ ਘਰ’ (ਰਸੂਲ 28:30) ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ
ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਤਿਹਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬੰਨ ਕੇ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ (1:16; 2:9)। ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ
ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ
(4:6-8)।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 66-67 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰੋਮ ਦੀ ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਠਕ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਸੀ, ਪਰ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ
ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਉਦੇਸ਼
ਜੋ ਕੰਮ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਸੌਂਿਪਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ
(1:3-14), ਲਗਨ (2:1-26) ਅਤੇ ਧੀਰਜ (3: 14-17; 4:18) ਨਾਲ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਰਨਾ
ਦੇਣ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ੇਰਨਾ — 1:1-18
2. ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ — 2:1-26
3. ਝੂਠੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ — 3:1-17
4. ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ — 4:1-22
ਨਮਸਕਾਰ
ਜੋ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ।
2 ਿਪਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਕਰਪਾ, ਦਯਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।
1 ਪੌਲੁਸ,

ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ

3 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ

ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਿਵਵੇਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ! ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਨ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 4 ਅਤੇ ਤੇਿਰਆਂ
ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ
ਭਰ ਜਾਂਵਾਂ। 5 ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ
ਪਿਹਲਾਂ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਲੋਇਸ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਯੂਨੀਕਾ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੈ। 6 ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਚਤਾਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ
ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲੀ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। 8 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਵੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ, ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਬੰਧੂਆ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੀਂ। 9 ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
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ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸੱਿਦਆ, ਸਾਿਡਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਜਹੜੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਸਿਮਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ
ਗਈ। 10 ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਮਰਤਾ ਉੱਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
11 ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਚਾਰਕ, ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 12 ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਦਾ
ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਉਦਾ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 13 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਫੜੀ ਰੱਖੀਂ। 14 ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਭਲੀ ਅਮਾਨਤ ਦੀ
ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ। 15 ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਸਭ ਿਜਹੜੇ ਅਿਸਯਾ
ਿਵੱਚ ਹਨ ਿਜੰਨਾ ਿਵੱਚੋਂ ਫ਼ੁਿਗਲੁ ਸ ਅਤੇ ਹਰਮੁਗਨੇ ਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ
ਹੋ ਗਏ। 16 ਪਰ੍ਭੂ ਉਨੇ ਿਸਫ਼ੁਰੁਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ
ਸ਼ਰਮਾਇਆ। 17 ਸਗੋਂ ਜਦ ਉਹ ਰੋਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਵੱਡੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਿਲਆ ਅਤੇ ਲੱਭ ਿਲਆ। 18 ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ
ਦਾਤ ਕਰੇ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ
ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

2
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਭਗਤ ਸੈਿਨਕ
ਉਪਰੰਤ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਕੜਾ ਹੋ। 2 ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਿਜਿਹਆਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਜਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਣ।
3 ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਿਸਪਾਹੀ ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲ। 4 ਕੋਈ
ਿਸਪਾਹਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਸੰਨ
ਕਰੇ। 5 ਫੇਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਿਨਯਮਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਖੇਡੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ। 6 ਿਕਸਾਨ ਿਜਹੜਾ
ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ। 8 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ,
ਿਜਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪੀਹੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। 9 ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ
ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਬੰਧਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਲਈ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਸਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ। 11 ਇਹ
ਬਚਨ ਭਰੋਸੇਵੰਦ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਵੀ। 12 ਜੇ ਸਿਹ ਲਈਏ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ
ਕਰਾਂਗ।ੇ ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਰੇਗਾ। 13 ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
1

ਉੱਤਮ ਕਾਰੀਗਰ
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ
ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਿਜਸ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। 15 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਵਾਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਕਾਰੀਗਰ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ
ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉੱਿਚਤ ਿਵਆਿਖਆ
14
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ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 16 ਪਰ ਸੰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਿਵਅਰਥ ਬੁੜ ਬੁੜਾਹਟ ਤੋਂ
ਲਾਂਭੇ ਰਿਹ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅਗਾਹਾਂ
ਹੀ ਅਗਾਹਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। 17 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੁਿਮਨਾਯੁਸ ਅਤੇ ਿਫ਼ਲੇਤੁਸ
ਹਨ। 18 ਉਹ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭਈ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੋ
ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਦੇ ਹਨ। 19 ਿਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ
ਅਟੱਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਈ ਪਰ੍ਭੂ
ਆਪਿਣਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੇ। 20 ਵੱਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ
ਦੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਠ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ
ਆਦਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਿਨਰਾਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 21 ਸੋ ਜੇ
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਰਤਣ ਯੋਗ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੰਗੇ
ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਪਰ ਜੁਆਨੀ
ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਿਦਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਮਗਰ
ਲੱਗਾ ਰਿਹ। 23 ਪਰ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਿਦਆਂ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਿਕ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
24 ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਝਗੜਾਲੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਿਦਆਲੂ ,
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 25 ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ ਭਈ ਕੀ
ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ
ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ। 26 ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ਾਹੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਚ ਿਨੱਕਲਣ, ਿਜਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

3
ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਧਰਮ
ਜਾਣ ਲੈ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਆ
ਜਾਣਗੇ। 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੁਆਰਥੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ,
ਹੰਕਾਰੀ, ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰ,
ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ, ਅਪਿਵੱਤਰ। 3 ਿਨਰਮੋਹ, ਪੱਥਰ ਿਦਲ, ਪਰਾਈ ਿਨੰ ਿਦਆ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਜਮੀ, ਸਖ਼ਤ ਸੁਭਾਅ, ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਵੈਰੀ। 4 ਗੱਦਾਰ,
ਕਾਹਲੇ, ਘਮੰਡੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਦੇ ਿਪਆਰੇ
ਹੋਣਗੇ। 5 ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ
ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਿਹ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਵੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੁਰਬੱਲ ਤੀਵੀਆਂ
ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਨੇ ਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਵਿਹ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
7 ਅਤੇ ਿਸੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਕਦੇ
ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। 8 ਿਜਸ ਪਰਕਾਰ ਯੰਨੇਸ ਅਤੇ ਯੰਬਰੇਸ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਬੁੱਧ ਿਭਸ਼ਟ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਵਾਨ ਹਨ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
9 ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖਪੁਣਾ
ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
1 ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਚਾਲ-ਚਲਣ, ਮਰਜ਼ੀ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ,
ਧੀਰਜ, ਿਪਆਰ, ਸਬਰ, 11 ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਿਹਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ
ਤਰਾਂ ਜਾਿਣਆ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਅਤੇ ਇਕੋਿਨਯੁਮ ਅਤੇ
ਲੁ ਸਤਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਸਤਾਇਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। 12 ਹਾਂ, ਸੱਭੇ
ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। 13 ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਛਲੀਏ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ
ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦ,ੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। 14 ਪਰ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਿਸੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਿਟਿਕਆ ਰਿਹ ਿਕਉਂ
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ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਿਕੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿਸੱਖੀਆਂ ਸਨ। 15 ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ
ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 16 ਸਾਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ। 17 ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
1

4

ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ , ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। 2 ਬਚਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕਰ। ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਰਿਹ। ਪੂਰੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਿਝੜਕ ਦੇ, ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਹਣਗੇ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ
ਦੀ ਖੁਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਿਣਆਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। 4 ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ
ਫੇਰ ਕੇ ਿਖਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਮਨ ਲਗਾਉਣਗੇ। 5 ਪਰ ਤੂੰ
ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ, ਪਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਂ,
ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਂ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ
ਅਰਘ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। 7 ਮੈਂ
ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 8 ਆਿਖਰਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ
ਮੁਕਟ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰ੍ਭੂ ਜੋ ਧਰਮੀ ਿਨਆਈਂ ਹੈ ਉਸ
ਿਦਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਿਜਹਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਿਪਆਰਾ ਜਾਿਣਆ।
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੇਮਾਸ
ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਜੁੱਗ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਥਸਲੁ ਨੀਕੇ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ, ਕਰੇਸਕੇਸ ਗਲਾਿਤਯਾ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੀਤੁਸ ਦਲਮਾਿਤਯਾ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 11 ਇਕੱਲਾ ਲੂ ਕਾ ਹੀ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਰਕੁਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। 12 ਪਰ ਤੁਿਖਕੁਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਭੇਿਜਆ। 13 ਉਹ
ਚੋਗਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੋਆਸ ਿਵੱਚ ਕਾਰਪੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ ਆਵੀਂ।
14 ਿਸਕੰਦਰ ਠਠੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ
ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। 15 ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ
ਰਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ।
16 ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ
ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਿਕਤੇ ਇਹ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। 17 ਪਰ
ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਿੜਆਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ
ਪਰਚਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੱਭੇ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਿਗਆ। 18 ਪਰ੍ਭੂ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ
ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਭਾਲ
ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।
9 ਤੂੰ

ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
ਪਿਰਸਕਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨੇ ਿਸਫ਼ੁਰੁਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖਣਾ। 20 ਅਗਸਤੁਸ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ, ਤੋਿਫ਼ਮੁਸ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਮਲੇਤੁਸ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਛੱਡ ਆਇਆ l 21 ਤੂੰ ਿਸਆਲ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਯਬੂਲੁਸ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦਾ
ਹੈ ਨਾਲੇ ਪੂਦੇਸ, ਲੀਨੁਸ, ਕਲੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। 22 ਪਰ੍ਭੂ ਤੇਰੇ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।
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ਲੇਖਕ
ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ (1:1)। ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਤੀਤੁਸ ਨਾਲ
ਕੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ
ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ (1:4)। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ,
ਲਗਨ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਗਭਗ 63-65 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਤੀਤੁਸ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਿਨਕੋਪੁਿਲਸ ਤੋਂ ਿਲਖੀ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ
ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਲੁਸ ਤੀਤੁਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਕਰੇਤ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਤੀਤੁਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਹਕਰਮੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਪੁੱਤਰ ਲਈ
ਿਜਹੜਾ ਕਰੇਤ ਿਵੱਚ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕ ਕਰੇਤ ਿਵੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ
ਕਰੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਿਵਹਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
(1) ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ (2) ਕਰੇਤ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ (1:5)।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ — 1:1-4
2. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ — 1:5-16
3. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ — 2:13:11
4. ਸਮਾਪਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ — 3:12-15
ਨਮਸਕਾਰ
ਪੌਲੁਸ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਿਣਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ।
2 ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਸਿਮਆਂ ਤੋਂ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ।
3 ਪਰ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ
ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ। 4 ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ , ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।
1

ਕਰੇਤ ਿਵੱਚ ਤੀਤੁਸ ਦਾ ਕੰਮ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੇਤ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਵੇ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
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ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 6 ਜੋ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋਵ,ੇ
ਿਜਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਦਚਲਣੀ ਦਾ
ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋਣ। 7 ਿਕਉਂਿਕ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ
ਕਰਕੇ, ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ੋਧੀ, ਨਾ
ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਝਗੜਾਲੂ , ਨਾ ਝੂਠੇ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ। 8 ਸਗੋਂ
ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਨੇ ਕੀ ਦਾ ਿਪਆਰ, ਸਮਝ ਵਾਲਾ, ਧਰਮੀ, ਪਿਵੱਤਰ,
ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ। 9 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਚਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਇਸ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਫੜੀ ਰੱਖੇ ਭਈ ਉਹ ਖ਼ਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕੇ।
10 ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਜਹੜੇ ਸੁੰਨਤੀ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਢੀਠ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 11 ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ
ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 12 ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਬੀ ਸੀ, ਆਿਖਆ ਿਕ ਕਰੇਤੀ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ,
ਬੁਰੇ ਦਿਰੰਦੇ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਪੇਟੂ ਹਨ। 13 ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। 14 ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਖਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਿਜਹੜੇ ਸਿਚਆਈ ਤੋਂ ਿਫਰ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਨਾ ਲਾਉਣ। 15 ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ
ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਮਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 16 ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਬੁਰੇ, ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਕ
ਨਹੀਂ ਹਨ।
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ਖੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਭਲਾ ਕਰਨਾ
ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਆਖੀਂ ਜੋ ਖਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। 2 ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਗੰਭੀਰ, ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ,
ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। 3 ਇਸੇ
ਪਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵੀ ਆਦਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵ,ੇ
ਉਹ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਗੋਂ
ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। 4 ਭਈ ਜਵਾਨ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ, ਜੋ ਓਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ। 5 ਸਮਝਦਾਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਘਰ
ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨੇ ਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। 6 ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। 7 ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ। ਤੇਰੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। 8 ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਖਿਰਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਿਵਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ। 9 ਨੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ। 10 ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਿਵਖਾਉਣ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਿਮਲੇ। 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸਭਨਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਰਗਟ ਹੋਈ। 12 ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਸਾਨੂੰ
ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੋਂ
ਮਨ ਿਫਰਾ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸਮਝ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਤੇ
ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। 13 ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਸ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ। 14 ਿਜਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇ ਜੋ
1

ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ 2:15

760

ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। 15 ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਨਾਲ ਆਿਗਆ ਦੇ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹ l ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣੇ।

3
ਮਸੀਹੀ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ
ਯਾਦ ਕਰਾ ਿਕ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ। 2 ਿਕਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਝਗੜਾਲੂ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਨਮਰ ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾਈ
ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਖ,
ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ, ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਨੇ ਕ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਿਰਆਂ
ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸੀ। 4 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ
ਹੋਇਆ। 5 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। 6 ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਹਾਇਆ। 7 ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਿਵੱਚ
ਵਾਿਰਸ ਹੋਈਏ। 8 ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਕਰ ਿਕ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ
ਰਿਹਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਹਨ।
9 ਪਰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝਗਿੜਆਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਬਖੇਿੜਆਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਰਿਹ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬੇਫ਼ਲ ਅਤੇ ਿਵਅਰਥ ਹਨ। 10 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ
ਪਖੰਡੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹ।
11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਿਗਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1 ਉਨਾਂ ਨੂੰ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਿਤਿਮਸ ਜਾਂ ਤੁਿਖਕੁਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਿਨਕੁਪੁਿਲਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ
ਿਸਆਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜ਼ੇਨਸ ਅਤੇ
ਅਪੁੱਲੋਸ ਨੂੰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਭੇਜ ਦੇਵੀਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। 14 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਿਸੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਮਨ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੇਫ਼ਲ ਨਾ ਰਿਹਣ। 15 ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਹਨ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ
ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।
12
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ਿਫਲੇ ਮੋਨ ਨੂੰ
ਲੇਖਕ
ਿਫਲੇਮੋਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਹੈ (1:1)।
ਿਫਲੇਮੋਨ ਨੂੰ ਿਲਖੇ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਉਨੇ ਿਸਮੁਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਫਲੇਮੋਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ
4:9 ਿਵੱਚ ਉਨੇ ਿਸਮੁਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਿਖਕੁਸ (ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲੁੱਸੈ
ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰੀ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਲਖੀ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਲਈ
ਿਕੰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਗਭਗ 60 ਈ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਿਫਲੇਮੋਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਿਲਖੀ, ਪੌਲੁਸ
ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਫਲੇਮੋਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ
ਿਲਖੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਫਲੇਮੋਨ, ਅੱਿਫਆ, ਅਰਿਖੱਪੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਿਲਖੀ ਜੋ ਅਰਿਖੱਪੁਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪਰ੍ਮੁੱਖ
ਪਾਠਕ ਿਫਲੇਮੋਨ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਫਲੇਮੋਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਿਲਖੀ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਏ ਿਬਨਾਂ ਹੀ ਉਨੇ ਿਸਮੁਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰ ਲਵੇ (ਉਨੇ ਿਸਮੁਸ ਨੇ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਿਫਲੇਮੋਨ ਨੂੰ ਲੁ ੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਿਗਆ ਸੀ) (10-12, 17)।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਫਲੇਮੋਨ ਉਨੇ ਿਸਮੁਸ ਨੂੰ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ “ਿਪਆਰੇ ਭਰਾ“ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ (15-16)। ਉਨੇ ਿਸਮੁਸ ਅਜੇ ਵੀ ਿਫਲੇਮੋਨ ਦੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ
ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਿਖਆ। ਪੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਨੇ ਿਸਮੁਸ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਿਗਆ
ਸੀ (1:10)।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਮਾਫ਼ੀ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ — 1:1-3
2. ਧੰਨਵਾਦ — 1:4-7
3. ਉਨੇ ਿਸਮੁਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ — 1:8-22
4. ਅੰਿਤਮ ਸ਼ਬਦ — 1:23-25
ਨਮਸਕਾਰ
ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ, ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਕਰਮੀ
ਿਫਲੇਮੋਨ l 2 ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅੱਿਫਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ
ਅਰਿਖੱਪੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ।
3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।
1

ਿਫਲੇਮੋਨ ਦਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

4 ਤੇਰਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ

ਨਾਲ ਹੈ। 5 ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ। 6 ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਰਾ,
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ਤੇਰੇ ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਨੰ ਦ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਿਦਲ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨੇ ਿਸਮੁਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

8 ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਲੇ ਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਿਚਤ

ਹੈ ਉਸ ਿਵਖੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ। 9 ਪਰ ਿਪਆਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ
ਪੌਲੁਸ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ। 10 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਨੇ ਿਸਮੁਸ ਦੇ ਲਈ ਿਜਸਨੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਜਨਮ ਿਲਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ l 11 ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੇਰੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ
ਦਾ ਹੈ। 12 ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 13 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਕੋਲ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਕਰੇ। 14 ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਿਬਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤੇਰੀ ਇਹ ਭਲਾਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ
ਹੋਵੇ। 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਭਈ ਉਹ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ
ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਜਦੀਕ ਰਹੇ। 16 ਅੱਗੇ
ਨੂੰ ਦਾਸ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਾਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾ
ਦੀ ਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪਰ ਿਕੰਨਾਂ ਵਧੀਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ! 17 ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀ
ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ।
18 ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਥਵਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ
ਦੇਣਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਲਖ ਲਵੀਂ। 19 ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਭਰ ਿਦਆਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ
ਆਖਾਂ ਭਈ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ! 20 ਹਾਂ,
ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ। 21 ਤੇਰੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੇਂਗਾ। 22 ਅਤੇ ਕੋਈ ਠਿਹਰਨ ਦਾ ਥਾਂ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰੱਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਿਸ਼ਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ।
ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ
ਸਾਥੀ ਹੈ, 24 ਅਤੇ ਮਰਕੁਸ, ਅਿਰਸਤਰਖੁਸ, ਦੇਮਾਸ ਅਤੇ ਲੂ ਕਾ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
25 ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਹੋਵ।
ੇ
ਆਮੀਨ।
23 ਇਪਫ਼ਰਾਸ
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ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਲੇਖਕ
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਕੁਝ
ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੁਝਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਤਿਵਕ ਲੇਖਕ ਅਿਗਆਤ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ
ਪੁਸਤਕ ਐਨੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾਵਾਦੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ, ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਜਾਜਕਾਈ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ,
ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਇਹ ਪੱਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ
ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:2)।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 64-70 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਤੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ,
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਹਲਾਂ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ
ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜਾਜਕ
ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਰਸੂਲ
6:7)।
ਉਦੇਸ਼
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਯਹੂਦੀ
ਿਸੱਿਖਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ, ਜਾਜਕਾਂ,
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਲੀਬ
ਉੱਤੇ ਮਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ
ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ
ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਸੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਸੀ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰ੍ਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ — 1:1-2:18
2. ਿਯਸੂ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ — 3:110:18
3. ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਸਿਹਣ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ —
10:19-12:29
4. ਅੰਿਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ — 13:1-25
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ
ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
2 ਇਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਾਿਰਸ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਚਆ। 3 ਉਹ ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਦਾ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ
1 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
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ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼
ਕਰ ਕੇ, ਸਰਬ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। 4 ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਨਾ ਉੱਤਮ ਹੋਇਆ,
ਿਜੰਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਪਾਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ਠਤਾ
ਜੋ ਦੂਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਸਨੂੰ ਕਦੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?। ਅਤੇ ਫੇਰ, ਮੈਂ ਉਹ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ
ਪਿਹਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਭੇ ਦੂਤ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ।” 7 ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤਾਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 8 ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ - ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, 9 ਤੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਅਤੇ ਬਦੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
10 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ, - ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਆਦ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ, ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹਨ, 11 ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ
ਤੂੰ ਅਟੱਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 12 ਅਤੇ
ਚਾਦਰ ਵਾਂਗੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇਂਗਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਬਦਲੇ
ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
13 ਪਰ ਦੂਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਕਦੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ
ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ? 14 ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਮੁਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਤਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ?
5 ਿਕਉਂ

2

ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀ
1 ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ
ਹੋਰ ਵੀ ਿਧਆਨ ਰੱਖੀਏ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰਾਂ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਕਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਈਏ। 2 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਨ
ਿਜਹੜਾ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਟੱਲ ਿਸੱਧ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਬਦਲਾ
ਿਮਿਲਆ। 3 ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖੀ ਗਈ
ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ, ਕਈ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ।
ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 6 ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ
ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਂ ਜਾਂ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰੇਂ? 7 ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ
ਆਦਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ, 8 ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ
ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। 9 ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ
ਚੱਖੇ। 10 ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ
5 ਉਹ
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ਦੇ ਲਈ ਉੱਿਚਤ ਸੀ ਿਕ ਬਹੁਿਤਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ
ਕਰੇ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ। 12 ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਿਣਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਭਾ
ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ। 13 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਿਜਹੜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। 14 ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚ
ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਨਾਂ ਹੀ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ
ਬਿਣਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਹੈ,
ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇ। 15 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ ਿਜਹੜੇ ਮੌਤ
ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। 16 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਅੰਸ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 17 ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਸਭ
ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਹੋਵੇ। 18 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪੈ ਕੇ
ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3
ਿਯਸੂ ਮੂਸਾ ਨਾਲੋਂ ਸਰੇਸ਼ਠ
1 ਉਪਰੰਤ ਹੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਰਾਵੋ, ਸਵਰਗੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ
ਿਯਸੂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ
ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। 2 ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੀ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਜੰਨਾਂ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮੂਸਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 4 ਹਰੇਕ
ਘਰ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਸ
ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 5 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨੌ ਕਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵ।ੇ 6 ਪਰ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਹ ਦੇ ਘਰ
ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ
ਅਭਮਾਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖੀਏ।
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ,ੋ 8 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ
ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ, 9 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ, ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖ।ੇ 10 ਇਸ
ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਿਦਲੋਂ
ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ, 11 ਿਜਵੇਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ
ਵੜਨਗੇ!। 12 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਵੇਖਣਾ ਿਕ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਿਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ
ਹੋ ਜਾਵੇ। 13 ਸਗੋਂ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਰਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਠਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਤਦ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ
ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖੀਏ, ਿਜਵੇਂ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
15 ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠਰ
ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਿਦਨ। 16 ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਸੁਣ
ਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ? ਭਲਾ, ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਿਮਸਰੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਸਨ? 17 ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲੀ
ਸਾਲ ਗੁੱਸੇ ਿਰਹਾ? ਭਲਾ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਿਜਨਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
7
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ਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ? 18 ਅਤੇ ਿਕਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਵੜਨਗੇ? ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰ ਸਨ? 19 ਅਸੀਂ
ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੜ ਨਾ
ਸਕੇ।

4

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ
ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ
ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਹ ਜਾਵੇ। 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ
ਿਜਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਸੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਉਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ
ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾ ਮੰਿਨਆ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ
ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ
ਵੜਨਗੇ!” ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਬਣ
ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। 4 ਉਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਿਖਆ
ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਿਵਹਿਲਆਂ ਹੋ ਕੇ
ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ। 5 ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜਨਗੇ!। 6 ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ
ਦਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। 7 ਤਾਂ ਉਹ ਿਫਰ ਐਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ
ਿਦਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, “ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠਰ ਨਾ ਕਰੋ।”
8 ਜੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। 9 ਸੋ ਗੱਲ
ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਸਬਤ ਦਾ ਅਰਾਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 10 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵੜ ਿਗਆ
ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਆਪਿਣਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਿਵਹਿਲਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ,
ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। 11 ਸੋ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ
ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ ਿਕ ਕੋਈ ਉਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਡੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। 12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਬਚਨ ਿਜਉਂਦਾ, ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ
ਿਤੱਖਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਾਣ, ਆਤਮਾ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ
ਿਵੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ। 13 ਅਤੇ ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੁ ਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਨੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਪਰਗਟ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
1 ਉਪਰੰਤ

ਵੱਡਾ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅਕਾਸ਼ਾਂ
ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ, ਤਾਂ ਆਓ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰ ਉੱਤੇ ਪੱਿਕਆਂ ਰਹੀਏ। 15 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਪਰਿਖਆ ਿਗਆ ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਿਰਹਾ। 16 ਇਸ ਲਈ
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਦਯਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਰਪਾ ਪਾਈਏ ਜੋ ਸਮੇਂ
ਿਸਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।
14 ਸੋ

1
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ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਹੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਈ ਥਾਿਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਿਕ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਵੇ। 2 ਅਤੇ ਉਹ ਨਦਾਨਾਂ
ਅਤੇ ਭੁੱਿਲਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
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ਆਪ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 3 ਅਤੇ
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਿਜਵੇਂ ਪਰਜਾ ਲਈ ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਵੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 4 ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ
ਹਾਿਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। 5 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਵਿਡਆਈ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਜਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, - ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
6 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੀ
ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈਂ। 7 ਉਹ ਨੇ ਉਨੀਂ ਿਦਨੀਂ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਧਾਂਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ
ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ
ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਡਰ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। 8 ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਰ
ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਿਸੱਖੀ। 9 ਅਤੇ
ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਆਿਗਆਕਾਰ
ਹਨ, ਸਦਾ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। 10 ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕਰਕੇ
ਆਿਖਆ ਿਗਆ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ
ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। 12 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ
ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਿਫਰ ਿਸਖਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ! 13 ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ
ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। 14 ਪਰ ਅੰਨ ਿਸਆਿਣਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
11
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ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਸਆਣਪੁਣੇ ਦੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, 2 ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੀ, ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ
ਿਨਆਂ ਦੀ। 3 ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗ।ੇ
4 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਿਜਆਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਸਵਰਗੀ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ
ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ 5 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਗ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਿਖਆ 6 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਉਣੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ
ਚਾੜਹ੍ਦੇ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 7 ਿਜਹੜੀ ਭੂਮੀ ਉਸ ਵਰਖਾ ਨੂੰ
ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਵਾਹੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਗ ਪੱਤ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਬਰਕਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 8 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਿਡਆਲੀ ਅਤੇ ਭੱਖੜੇ ਉਗਾਵੇ,
ਤਾਂ ਅਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਾਪੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅੰਤ
ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
9 ਪਰ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਿਨਆਈਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਵਖਾਇਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ। 11 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਹਰੇਕ ਆਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਲਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ।
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ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਅਿਦਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਟੱਲ ਵਾਅਦਾ
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਦੀ ਉਹ ਸਹੁੰ
ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ 14 ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗਾ।
15 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੇ ਧੀਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ। 16 ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੁੰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 17 ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ
ਤਾਂ ਿਵਚਾਲੇ ਸਹੁੰ ਿਲਆਂਦੀ। 18 ਭਈ ਦੋ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ
ਿਦਲਾਸਾ ਿਮਲੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਸ ਨੂੰ ਫੜ
ਲੈਣ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 19 ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ ਸਾਡੀ ਜਾਨ
ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਿਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਪੜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। 20 ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਪਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਬਿਣਆ।
13

7
ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਜਾਜਕ
ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਿਜਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁਿੜਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। 2 ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ
ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ।
3 ਿਜਸ ਦਾ ਨਾ ਿਪਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਕੁੱਲਪੱਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾ ਿਦਨਾਂ
ਦਾ ਆਦ ਅਤੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਜਾਜਕ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
4 ਹੁਣ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਘਰਾਣੇ
ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਲੁ ੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ। 5 ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਜਕਾਂ
ਦੀ ਪਦਵੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਆਪਿਣਆਂ
ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵੰਧ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। 6 ਪਰ ਿਜਸ ਦੀ ਕੁੱਲਪੱਤੀ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਵਾਇਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 7 ਪਰ
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਭਈ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 8 ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। 9 ਸੋ ਇਹ
ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ। 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਉਹ ਨੂੰ ਆ ਿਮਿਲਆ।
1

ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਜਾਜਕ
ਸੋ ਜੇ ਲੇਵੀ ਵਾਲੀ ਜਾਜਕਾਈ ਨਾਲ ਿਜਸ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਨੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਿਮਲੀ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਕੀ
ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਜਕ
ਉੱਠਦਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ?
12 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਜਾਜਕਾਈ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ
ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 13 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੋਤ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਗਟ ਹੈ
ਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਿਜਸ ਗੋਤ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ
11
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ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ। 15 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਿਕਿਸਦਕ
ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਜਕ ਉੱਿਠਆ ਹੈ 16 ਇਹ ਜਾਜਕ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਣਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਲਿਕਿਸਦਕ
ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈਂ। 18 ਪਿਹਲਾ ਹੁਕਮ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਿਨਸਫਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 19 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸ
ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਪਈ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। 20 ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਿਬਨਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੇ
ਨਹੀਂ ਹੋਈ 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਬਨਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੇ ਜਾਜਕ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ
ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਣਆ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 22 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾ
ਜਾਜਕ ਹੈਂ। ਜੋ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਨੇ ਮ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਿਣਆ।
23 ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ ਬਣੇ ਸਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੌਤ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਟਕਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 24 ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਤੱਕ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੀ ਜਾਜਕਾਈ ਅਟੱਲ ਹੈ। 25 ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਪੂਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼
ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। 26 ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਫੱਬਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ, ਿਨਰਦੋਸ਼, ਿਨਰਮਲ, ਪਾਪੀਆਂ
ਤੋਂ ਿਨਆਰਾ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 27 ਿਜਸ
ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਿਣਆਂ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੜਹ੍ਾਇਆ
ਕਰੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣ
ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 28 ਿਬਵਸਥਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਠਿਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹੁੰ ਦਾ
ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

8
ਿਯਸੂ ਸਾਡਾ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਸਵਰਗ ਉੱਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। 2 ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦਾ
ਸੇਵਕ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। 3 ਹਰੇਕ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ
ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। 4 ਜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਜਕ
ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ
ਹਨ। 5 ਿਜਹੜੇ ਸਵਰਗੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਵੇਖ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਨਮੂਨੇ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਂ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ। 6 ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਕਾਈ ਿਮਲੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਉੱਤਮ ਨੇ ਮ ਦਾ ਿਵਚੋਲਾ ਹੋਇਆ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗੇ ਵਾਇਿਦਆਂ ਉੱਤੇ
ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਨੇ ਮ ਬੇਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ
ਦੂਜੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ
ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਿਦਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਨਵਾਂ ਨੇ ਮ ਬੰਨਾਂਗਾ, 9 ਉਸ ਨੇ ਮ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਿਦਨ ਬੰਿਨਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ
ਫਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਵਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਵਾਹ ਨਾ
1 ਹੁਣ
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ਕੀਤੀ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ। 10 ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਿਦਆਂ ਿਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। 11 ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਵੇਗਾ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ
ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ
ਤੱਕ। 12 ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। 13 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਨਵਾਂ
ਨੇ ਮ ਆਿਖਆ ਤਾਂ ਪਿਹਲੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ
ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੈ।
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ਿਪਰ੍ਥਵੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ
ਨੇ ਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਨਯਮ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ
ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ। 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ
ਅਰਥਾਤ ਪਿਹਲਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ
ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਪੜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸੁਿਨਹਰੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਿਜਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਿਲਓਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੰਨਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਸੋਟੀ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਿਨੱਕਲ ਆਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਨ। 5 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ ਦੇ
ਕਰੂਬੀ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ,
ਿਜਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ
ਨਹੀਂ। 6 ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਤਾਂ ਪਿਹਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ ਿਨੱਤ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ
ਸਨ। 7 ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਿਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ।
8 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਡੇਰਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ
ਹੈ। 9 ਇਹ ਤੰਬੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,
ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 10 ਇਹ
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰਸਮੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸਰੀਰਕ ਿਨਯਮ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ
ਸਨ।
1 ਪਿਹਲੇ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ
ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਮ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿਹਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਇਸ
ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਉਹ ਬੱਕਿਰਆਂ ਅਤੇ ਵੱਿਛਆਂ ਦੇ ਲਹੂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਪਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਿਗਆ।
13 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਅਤੇ ਵੱਿਛਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਵਿਹੜ ਦੀ
ਸੁਆਹ ਿਜਹੜੀ ਭਿਰਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਛੜਕੀ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 14 ਤਾਂ ਿਕੰਨਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਲਹੂ ਿਜਸ ਨੇ ਸਦੀਪਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਵੇਕ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ।
15 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦਾ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਮੌਤ
ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੇ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ
11 ਪਰ
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ਕਰਨ। 16 ਿਜੱਥੇ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ
ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਵਸੀਅਤ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਜਉਂਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲਾ ਨੇ ਮ ਵੀ
ਲਹੂ ਿਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 19 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਿਛਆਂ
ਅਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦਾ ਲਹੂ, ਪਾਣੀ, ਿਕਰਮਚੀ ਉੱਨ ਅਤੇ ਜ਼ੂਫੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਛੜਕ ਕੇ ਆਿਖਆ 20 ਭਈ
ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਮ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ। 21 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਿਛੜਿਕਆ। 22 ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਮਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ

23 ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵਚਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਨਾਂ

ਨਾਲ, ਪਰ ਸਵਰਗੀ ਵਸਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨਾਂ
ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸਗੋਂ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਗਆ ਿਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼
ਹੋਵੇ। 25 ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੜਹ੍ਾਵੇ
ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਹੂ ਲੈ
ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 26 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ
ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। 27 ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਨਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 28 ਉਸ
ਤਰਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ
ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ
ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਰਗਟ
ਹੋਵੇਗਾ।

10
ਿਸੱਧ ਬਲੀਦਾਨ
1 ਿਬਵਸਥਾ ਿਜਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ
ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ
ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕੀ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜੇ ਬੰਦਗੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਿਖਆਲ
ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? 3 ਪਰ ਇਨਾਂ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਭਈ ਵੱਿਛਆਂ
ਅਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। 5 ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਭੇਟ
ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਹੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ। 6 ਹੋਮ
ਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 7 ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕ ਤੇਰੀ ਇੱਿਛਆ ਨੂੰ ਪੂਿਰਆਂ
ਕਰਾਂ, ਿਜਵੇਂ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। 8 ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਬਲੀਦਾਨਾਂ, ਭੇਟਾਂ, ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਿਹਆ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸੰਨ ਹੋਇਆ,
ਪਰ ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜਹ੍ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 9 ਿਫਰ ਇਹ ਵੀ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ
ਪਿਹਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। 10 ਅਤੇ ਉਸੇ ਇੱਛਾ
ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਏ
ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। 11 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਾਜਕ ਿਨੱਤ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਿਜਹੜੇ
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ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਪਰ
ਮਸੀਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕੋ ਬਲੀਦਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। 13 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਡੀਕ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਆਿਖਆ
ਸੀ,
16 ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਉਨਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਰ੍ਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਆਂ ਿਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਲਖਾਂਗਾ, 17 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ , ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮ ਨੂੰ
ਫੇਰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। 18 ਇਸ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਲਈ ਫੇਰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜਹ੍ਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾਓ

19 ਉਪਰੰਤ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ

ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। 20 ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ
ਿਜਉਂਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਪੜਦੇ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਿਲਆ। 21 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, 22 ਤਾਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਿਦਲ
ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨੇ ੜੇ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਿਵਵੇਕ
ਤੋਂ ਿਛੜਕਾਓ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਨਿਹਲਾਈ ਗਈ। 23 ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਹੈ। 24 ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੀਏ। 25 ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ
ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਿਜਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼
ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਾਂ ਹੀ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇ ਿਜੰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ
ਿਦਨ ਨੇ ੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
26 ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਜਾਣ
ਬੁਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੇਰ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ
ਨਹੀਂ 27 ਪਰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਿਭਆਨਕ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸੜਨ
ਬਾਕੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 28 ਿਜਸ ਿਕਸੇ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ
ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਿਬਨਾਂ ਤਰਸ ਕੀਿਤਆਂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। 29 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ
ਯੋਗ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ
ਹੇਠ ਲਤਾਿੜਆ ਅਤੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਲਹੂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। 30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਫੇਰ ਇਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ। 31 ਿਜਉਂਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪੈਣਾ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ!।
32 ਪਰ ਪਿਹਿਲਆਂ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਿਜਆਲੇ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਹ ਿਲਆ।
33 ਕਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਨੰ ਿਦਆ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ, ਅਤੇ
ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ
ਸੀ। 34 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੋਏ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ
ਲੁ ੱਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਮੰਨ ਿਲਆ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧਨ
ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ। 35 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ
ਗੁਆ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਫਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। 36 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਕੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। 37 ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ
ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇਗਾ। 38 ਪਰ
ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ
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ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 39 ਪਰ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ।

11
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ
ਅਤੇ ਅਣ ਦੇਖੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 2 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 3 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਰਿਚਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਬਿਣਆ। 4 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਬਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਇਨ
ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਹ੍ਾਇਆ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 5 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਨਕ ਉਤਾਹਾਂ
ਉੱਠਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਨਾ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾ ਿਲਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 6 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਉਹ
ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ਸੰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ
ਖੋਜਦੇ ਹਨ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 7 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨੂਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੋਲੋਂ ਉਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,
ਿਚਤਾਵਨੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬਚਾਉ ਲਈ
ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਿਜਹੜਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਜਦੋਂ
ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨ ਲਈ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਿਨੱਕਲ ਤੁਿਰਆ। 9 ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਿਸਆ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਾਈ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ
ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਨ।
10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀਆਂ
ਨੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ। 11 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜਾਿਣਆ। 12 ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਿਜਹਾ
ਸੀ ਐਨੇ ਉਤਪਤ ਹੋਏ, ਿਜੰਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਉਤਲੀ ਰੇਤ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਣਿਗਣਤ ਹਨ।
13 ਇਹ ਸਭ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਦਾ
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। 14 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। 15 ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਆਏ ਸਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ।
16 ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੋ ਚਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਖਵਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
17 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਖਆ ਿਗਆ ਤਾਂ
ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਵਾਇਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲੱਗਾ। 18 ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ
1 ਹੁਣ
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ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ
ਜੀ ਉੱਠਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਨੇ ਮੰਨ ਉਹ
ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਿਲਆ। 20 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਹੋਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਏਸਾਉ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ।
21 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਮਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 22 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 23 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ
ਮੂਸਾ ਜੰਿਮਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਤੰਨਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ
ਿਛਪਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਬਾਲਕ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ। 24 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਿਸਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭੋਗ-ਿਬਲਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜੋ
ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਚਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਝੱਲਣ
ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। 26 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਲਈ ਿਨੰ ਦਾ ਨੂੰ ਸਿਹ ਲੈਣਾ ਿਮਸਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਇਨਾਮ ਵੱਲ ਉਹ ਦਾ ਿਧਆਨ ਸੀ। 27 ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾਲ ਉਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ੋਧ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਣ-ਦੇਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਿਦੜਹ੍ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ। 28 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਿਛੜਕਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਪਲੋਿਠਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ।
29 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਿਜਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। 30 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਰੀਹੋ
ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਘੇਰੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਿਡੱਗ ਗਈ।
31 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਹਾਬ ਵੇਸਵਾ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ
ਨਾ ਹੋਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਉਤਾਿਰਆ।
32 ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਿਗਦੌਨ,
ਬਾਰਕ, ਸਮਸੂਨ, ਿਯਫਤਾ, ਦਾਊਦ, ਸਮੂਏਲ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕਰਾਂ। 33 ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਵਾਇਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, 34 ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਠੰਿਡਆਂ
ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਿਵੱਚ
ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਸੂਰਮੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਓਪਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ
ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ। 35 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ
ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ। ਕਈ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਰੇ
ਗਏ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਿਕਆਮਤ
ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ। 36 ਅਤੇ ਕਈ ਠੱਿਠਆਂ ਿਵੱਚ ਉਡਾਏ ਜਾਣ,
ਕੋਰੜੇ ਖਾਣ ਸਗੋਂ ਜਕੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖੇ ਗਏ।
37 ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਥਰਾਉ ਕੀਤੇ ਿਗਆ, ਆਿਰਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ,
ਪਰਖੇ ਗਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ, ਦੁੱਖੀ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਪਿਹਨੇ
ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਿਫਰਦੇ ਰਹੇ, - 38 ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਉਹ
ਉਜਾੜਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਗੁਫ਼ਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਿਵੱਚ ਲੁ ੱਕਦੇ
ਿਫਰੇ। 39 ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ।
40 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਿਹਲਾਂ
ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਸੱਧ ਨਾ ਹੋਣ।
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1 ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਉਸ ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। 2 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਅਨੰ ਦ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। 3 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਿਵਦਰੋਹ ਸਿਹ
ਿਲਆ ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲੇ
ਪੈ ਜਾਓ। 4 ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਹਾਏ ਜਾਣ
ਤੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 5 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ
ਹੋ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, - ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਤੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਸਾਹਸ ਨਾ ਛੱਡ, 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 7 ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਿਹ
ਲਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਿਪਉ ਨਹੀਂ ਤਾੜਦਾ? 8 ਪਰ ਜੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ ਹੋ! 9 ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਿਪਉ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਭਲਾ, ਅਸੀਂ
ਆਤਿਮਆਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਜੀਵੀਏ?
10 ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾੜਨਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈਏ। 11 ਸਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਅਨੰ ਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਫਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਲਈ ਿਢੱਿਲਆਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੋਿਡਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰੋ। 13 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਬਣਾਓ ਭਈ ਿਜਹੜਾ
ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੋੜੋਂ ਨਾ ਉੱਖੜੇ ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ!।
14 ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰੋ ਿਜਹ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। 15 ਵੇਖਣਾ ਭਈ ਕੋਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕੋਈ
ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਫੁੱਟ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦਾ
ਜੀਵਨ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। 16 ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕੋਈ ਹਰਾਮਕਾਰ
ਅਥਵਾ ਏਸਾਉ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੁਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੇਚ ਸੁੱਿਟਆ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਿਹਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਨੂੰ
ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਕੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ।
18 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਿਜਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ
ਜਾਵੇ, ਿਜਹੜਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਉੱਿਠਆ, ਨਾ ਕਾਲੀ ਘਟਾ, ਨਾ ਘੁੱਪ
ਹਨੇ ਰੇ, ਨਾ ਝੱਖੜ-ਝੋਲੇ, 19 ਨਾ ਤੁਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਕੋਲ ਿਜਹ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਿਕ ਹੋਰ ਬਚਨ
ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇ! 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰ
ਨਾ ਸਕੇ ਭਈ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਤਾਂ ਵੱਿਟਆਂ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ। 21 ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਅਿਜਹਾ ਿਭਆਨਕ ਸੀ ਜੋ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦਾ
ਹਾਂ! 22 ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸਵਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਿਵੱਚ
ਲੱਖਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ। 23 ਅਤੇ ਪਲੋਿਠਆਂ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਕੋਲ ਿਜਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ
12 ਇਸ
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ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਧ ਕੀਿਤਆਂ ਹੋਇਆ
ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਤਿਮਆਂ ਕੋਲ। 24 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਨਵੇਂ
ਨੇ ਮ ਦਾ ਿਵਚੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਛੜਕੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਾਬਲ ਦੇ ਲਹੂ
ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 25 ਵੇਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਬੋਲਦਾ
ਹੈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜਨਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਬਚੇ ਿਜਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ
ਮੋੜੇ ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਚਤਾਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ
ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਉੱਤੋਂ ਿਚਤਾਰਦਾ ਹੈ। 26 ਿਜਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਭਈ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ
ਵੀ ਿਹਲਾ ਿਦਆਂਗਾ। 27 ਅਤੇ ਇਹ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਿਕ ਫੇਰ ਇੱਕ
ਵਾਰੀ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ
ਵਸਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਹਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਹਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ
ਰਿਹਣ। 28 ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਿਹਲਾਇਆ
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ
ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਹ
ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ,ੇ 29 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਸਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੈ।

13
ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼

1 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਿਪਆਰ ਬਿਣਆ ਰਹੇ। 2 ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨੀ

ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਪਛਾਣੇ
ਘਰ ਉਤਾਿਰਆ ਹੈ। 3 ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋ। 4 ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਆਦਰਯੋਗ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਿਵਛਾਉਣਾ ਬੇਦਾਗ
ਰਹੇ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਵਭਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਗਾ। 5 ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਕੁਝ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪ ਆਿਖਆ
ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਿਤਆਗਾਂਗਾ। 6 ਇਸ
ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, - ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਂ
ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
7 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਜਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। 8 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਅਤੇ
ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। 9 ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੀਆਂ
ਿਸੱਿਖਆਂਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਮਨ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਿਕ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਿਜਨਾਂ
ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ। 10 ਸਾਡੀ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਉੱਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
11 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਡੇਿਰਓਂ ਬਾਹਰ ਸਾੜੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 12 ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਟਕੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ
ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇ। 13 ਸੋ ਆਓ, ਅਸੀਂ
ਉਹ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਿਨੰ ਿਦਆ ਸਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਚੱਲੀਏ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। 15 ਸੋ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਤਤ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਬੁਲਾਂ
ਦਾ ਫਲ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਸਦਾ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਕਰੀਏ। 16 ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਿਲਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਸ਼
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 17 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ
ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਇਹ
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ਕੰਮ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਹੀਂ।
18 ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ
ਸਾਡਾ ਿਵਵੇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਨੇ ਕੀ ਨਾਲ
ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 19 ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਿਮੰਨਤ ਨਾਲ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਛੇਤੀ
ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਂਵਾਂ।
20 ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਯਾਲੀ
ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਨੇ ਮ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠਾ ਿਲਆਇਆ 21 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ
ਕਰੇ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ
ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੇ,
ਿਜਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਹੋਵ!ੇ । ਆਮੀਨ।
22 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਿਹ ਲਵੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਲਖ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 23 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ
ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਿਗਆ। ਜੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗਾ।
24 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ , ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਆਖੋ। ਿਜਹੜੇ ਇਤਾਿਲਯਾ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ
ਹਨ।
25 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।
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ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਇਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਯਾਕੂਬ ਹੈ (1:1), ਜੋ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਭਰਾ
ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੱਤੀ 13:55 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ
ਉਹ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ
(ਯੂਹੰਨਾ 7:25)। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਮੁੱਖ
ਿਵਅਕਤੀ ਬਣ ਿਗਆ। ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਜਨਾਂ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਯਾਕੂਬ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ (1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 15:7) ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ
ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਗਲਾਤੀਆਂ 2:9)।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 40-50 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
50 ਈ. ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਮਹਾਂਸਭਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ
70 ਈ. ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯਹੂਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ
ਹੋਏ ਸਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨੂੰ ਿਧਆਨ
ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ “ਉਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ
ਹੋਏ ਹਨ” ਇਹ ਸਥਾਨ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਦੇਸ਼
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਕੂਬ
1:2-4 ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ
ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਪਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਨੰ ਦ ਦੀ ਗੱਲ
ਸਮਝੋ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ
ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਾਠਕ ਕਈ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗਣ
ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (1:5) ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ
ਅਨੰ ਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਨ, ਜੋ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਯਾਕੂਬ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ
ਨਾਲ ਿਮੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (4:4), ਯਾਕੂਬ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮਰ
ਕਰਨ ਤਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਨਮਰਤਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ (4:8-10)।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ — 1:1-27
2. ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ —
2:1-3:12
3. ਸਹੀ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ — 3:13-5:20
ਨਮਸਕਾਰ

ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤੀ 1:25
1 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਨਾਂ
ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਹੋਵੇ।

ਪਰ੍ੀਿਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ
ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਪਵੋ
ਤਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਨੰ ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 4 ਅਤੇ
ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਧ ਅਤੇ
ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 5 ਪਰ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ
ਮੰਗੇ, ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ
ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6 ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗ,ੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਿਹਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਗਦੀ ਅਤੇ ਉੱਛਲਦੀ ਹੈ। 7 ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਿਮਲੇਗਾ। 8 ਉਹ ਦੁਿਚੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਚੰਚਲ ਹੈ। 9 ਪਰ ਉਹ ਭਰਾ ਿਜਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਅਭਮਾਨ ਕਰੇ, 10 ਇਸ ਲਈ ਧਨਵਾਨ
ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਅਭਮਾਨ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਘਾਹ
ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਿਦਆਂ ਹੀ ਤੇਜ
ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਝੜ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਮਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਧੰਨ ਹੈ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਉਹ ਖਰਾ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ
ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ। 13 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। 14 ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ। 15 ਫੇਰ ਕਾਮਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 16 ਹੇ
ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। 17 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਦਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਰਦਾਨ ਉਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
18 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਬਚਨ
ਨਾਲ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੇ
ਫਲ ਿਜਹੇ ਹੋਈਏ।
2 ਹੇ

ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ
ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਹਰੇਕ
ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਤੇਜ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਧੀਮਾ ਅਤੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਧੀਮਾ ਹੋਵ।ੇ 20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ੋਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 21 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ
ਅਤੇ ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਲਵੋ। 22 ਪਰ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ 23 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ
ਬਚਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ
ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 24 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
ਚਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ
ਸੀ। 25 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ
ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਇਸ
ਲਈ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
19 ਹੇ
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26 ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਦਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਿਵਅਰਥ ਹੈ। 27 ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਿਨਰਮਲ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਂ
ਦੀ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਧ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੇਦਾਗ ਰੱਖਣਾ।

2
ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ
1 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਤਾਪਵਾਨ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। 2 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ
ਿਵੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਮੈਲ਼ੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ,। 3 ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਲਹਾਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ,
ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਅਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕੋਲ ਬੈਠ। 4 ਤਾਂ ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ
ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਿਨਆਈਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? 5 ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸੁਣੋ
ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ ਿਜਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਗਰੀਬ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਧਨੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣ ਿਜਸ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ? 6 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ
ਕੀਤਾ! ਭਲਾ, ਧਨਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਤੇ
ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦ?ੇ 7 ਭਲਾ,
ਧਨਵਾਨ ਉਸ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 8 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 9 ਪਰ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਕੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 10 ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਵਭਚਾਰ
ਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਹੋਇਆ। 12 ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬਚਨ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ
ਕਰੋ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
13 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਦਯਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਿਨਆਂ ਿਬਨਾਂ ਦਯਾ ਤੋਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਯਾ ਿਨਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ
ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ
ਉਹ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਭਲਾ, ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 15 ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭੋਜਨ
ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਥੁਿੜਆ ਹੋਵੇ। 16 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਿਨੱਘੇ ਅਤੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਰਹੋ
ਪਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? 17 ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਜੋ ਅਮਲ ਸਿਹਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। 18 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਿਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਅਮਲ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਿਣਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ। 19 ਤੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ, ਭੂਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ। 20 ਪਰ
ਹੇ ਿਨਕੰਿਮਆ ਮਨੁੱਖਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਅਰਥ ਹੈ? 21 ਕੀ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਮਲਾਂ
ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਦੱਤਾ? 22 ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ
14

ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤੀ 3:18

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਣਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। 23 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ
ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਿਮੱਤਰ ਅਖਵਾਇਆ। 24 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
25 ਕੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਰਹਾਬ ਵੇਸਵਾ ਵੀ ਅਮਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਾ
ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਭੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ? 26 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਸਰੀਰ
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੁਰਦਾ
ਹੈ।

3
ਜੀਭ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ
ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਜ਼ਾ
ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ
ਕੋਈ ਬਚਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਿਸੱਧ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾ ਿਦਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਿਵੱਚ ਲਗਾਮਾਂ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 4 ਵੇਖੋ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ
ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ ਅਨੇ ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪਤਵਾਰ ਨਾਲ ਿਜੱਧਰ ਮਾਂਝੀ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੋੜੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 5 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ
ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਿਕੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਇੱਕ
ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ! 6 ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ
ਹੈ! ਸਾਿਡਆਂ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਜਗਤ ਜੀਭ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਪ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ! 7 ਿਕਉਂਿਕ ਜੰਗਲੀ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਹਰ
ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ।
8 ਪਰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ
ਚੰਚਲ ਬਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
9 ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ
ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 10 ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੋਵੇਂ
ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ! 11 ਭਲਾ, ਇੱਕੋ ਸੋਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮੱਠਾ ਅਤੇ ਖਾਰਾ
ਪਾਣੀ ਿਨੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 12 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਫਲ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਹੰਜ਼ੀਰ
ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਿਮੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ
ਿਨੱਕਲ ਸਕਦਾ।
1

ਸਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ
ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ
ਿਵਖਾਵੇ ਜੋ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 14 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਖਾਰ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਘਮੰਡ ਨਾ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। 15 ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ
ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ। 16 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜੱਥੇ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਉੱਥੇ ਘਮਸਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 17 ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਬੁੱਧ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਿਮਲਣਸਾਰ, ਕੋਮਲ, ਹਠ ਤੋਂ
ਰਿਹਤ, ਦਯਾ ਅਤੇ ਚੰਿਗਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਰਿਹਤ
ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 18 ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਫਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੀਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
13 ਤੁਹਾਡੇ
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4
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਜਾਓ
ਿਵੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਿਕੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਕੀ ਉਨਾਂ
ਭੋਗ ਿਬਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਯੁੱਧ
ਕਰਦੇ ਹਨ? 2 ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਹੱਿਤਆ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। 3 ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਿਮਲਦਾ ਨਹੀਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੁਰੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਿਣਆਂ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਡਾ ਿਦਓ। 4 ਹੇ ਹਰਾਮਕਾਰੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਸੰਸਾਰ
ਨਾਲ ਿਮੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫੇਰ ਜੋ ਕੋਈ
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਿਵੱਤਰਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਅਰਥ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ? ਿਕ ਿਜਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ
ਫਲ ਈਰਖਾ ਹੋਵ?ੇ 6 ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ
ਕਾਰਨ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ੜੇ ਆਵੇਗਾ। ਹੇ ਪਾਪੀਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇ
ਦੁਿਚੱਿਤਓ, ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ। 9 ਦੁੱਖੀ ਹੋਵੋ, ਸੋਗ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਰੋਵ।ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਸੋਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰ ਦ ਉਦਾਸੀ
ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। 10 ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੇਂ ਬਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ।
1 ਤੁਹਾਡੇ

ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ
ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ l 12 ਿਬਵਸਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ ਤਾਂ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਨਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?।
11

ਘਮੰਡ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਬਤਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ
ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਕਮਾਵਾਂਗ।ੇ 14 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੱਲ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਕੀ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਫ਼
ਹੀ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਿਚਰ ਿਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। 15 ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ੍ਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਿਜਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 16 ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਘਮੰਡ ਸਾਰਾ
ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 17 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ।
13 ਤੁਸੀਂ

5
ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਧਨਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਿਬਪਤਾ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵੋ! 2 ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ
ਗਲ਼ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ। 3 ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ
ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧਨ ਜੋਿੜਆ ਹੈ। 4 ਵੇਖ,ੋ ਿਜਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦੱਬ
ਰੱਖੀ ਹੈ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਿਢਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ! 5 ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੌਜਾਂ
1 ਹੇ
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ਮਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਭੋਿਗਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਿਹਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪਾਿਲਆ ਹੈ! 6 ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ
ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ
ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਿਕਸਾਨ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਫਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧੀਰਜ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਿਚਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਿਪੱਛਲੀ ਵਰਖਾ ਨਾ
ਪਵੇ। 8 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਆਪਿਣਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਿੜਆਂ ਰੱਖੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨੇ ੜੇ ਹੀ ਹੈ। 9 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਓ। ਵੇਖ,ੋ
ਿਨਆਈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ! 10 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਿਜਹੜੇ ਨਬੀ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰਨ
ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਮਝ ਲਵੋ। 11 ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਬਰ ਤਾਂ ਸੁਿਣਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਉਸਦਾ ਫ਼ਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਵੱਡਾ ਦਰਦੀ ਅਤੇ
ਿਦਆਲੂ ਹੈ। 12 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਹੁੰ ਨਾ ਖਾਣੀ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ
ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਦੀ ਨਾਂਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ
ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਓ।
7

ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ
ਕੋਈ ਅਨੰ ਦ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਭਜ਼ਨ ਗਾਵੇ। 14 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਰੋਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਮਲਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
15 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਾ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ
ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 16 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ।
ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 17 ਏਲੀਯਾਹ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਨ
ਮਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਿਪਆ। 18 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਲ
ਉਗਾਏ।
19 ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ
ਭਟਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇ। 20 ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ
ਿਕ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨ
ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।
13 ਜੇ
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ਲੇਖਕ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਆਇਤ ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਤਰਸ, ਜੋ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਇਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਆਖਕੇ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ (1 ਪਤਰਸ 1:1)। ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਲਗਾਤਾਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ (2:21-24; 3:18; 4:1; 5:1)
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੁਖੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ
ਿਵੱਚ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਕੁਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
“ਪੁੱਤਰ“ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ (5:13), ਅਤੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ
(ਰਸੂਲ 12:12) ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਧਾਰਣ
ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ
ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ ਏ. 60-64 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
5:13 ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ ਬਾਬਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਿਕਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਲਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ
ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ।
ਉਦੇਸ਼
ਪਤਰਸ ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੁੱਖ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿਤਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਲੇਖਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ
ਿਕ ਮਸੀਹੀਅਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿ ਪਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ 1 ਪਤਰਸ
5:12 ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਿਕਰਪਾ ਇਹ
ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ।” ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਅਿਤਆਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੈਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਪਤਰਸ ਉੱਤਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਿਤਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਤੀਉੱਤਰ ਦੇਣਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ — 1:1, 2
2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ — 1:3-12
3. ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ — 1:13-5:12
4. ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ — 5:13, 14
ਨਮਸਕਾਰ
ਪਤਰਸ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਪੁੰਤੁਸ, ਗਲਾਿਤਯਾ, ਕੱਪਦੁਿਕਯਾ, ਆਿਸਯਾ ਅਤੇ ਿਬਥੁਨੀਯਾ
ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2 ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਪਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ
ਚੁਣੇ ਗਏ ਿਕ ਆਿਗਆਕਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ।
1

ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਆਸ਼ਾ
ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਿਜਸ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਧੇਰੇ ਦਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਰਿਦਆਂ
3 ਧੰਨ
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ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ। 4 ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ, ਿਨਰਮਲ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਰਝਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। 5 ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਸ
ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਚਾਏ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਹੈ 6 ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖੀ ਹੋਏ ਹੋ। 7 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਤਾਏ ਹੋਏ ਨਾਸਵਾਨ ਸੋਨੇ
ਨਾਲੋਂ ਅੱਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਤਤ, ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੇ
ਯੋਗ ਿਨੱਕਲੇ। 8 ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨਾਂ ਵੇਖੇ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਬਹੁਤ ਅਨੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹੈ। 9 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਲ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ
ਮੁਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। 10 ਇਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ
ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। 11 ਅਤੇ
ਉਹ ਇਹ ਖੋਜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਜਹੜਾ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਿਕਹੜੇ
ਅਥਵਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। 12 ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਿਮਲੀ ਿਜਹਨਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
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ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁਚੇਤ
ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 14 ਅਤੇ
ਆਿਗਆਕਾਰ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ
ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਜਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। 15 ਸਗੋਂ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ
ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ। 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; “ਤੁਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾਂ।” 17 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਬਨਾਂ
ਪੱਖਪਾਤ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਰ
ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਿਨਕੰਮੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਿਡਆਂ
ਤੋਂ ਚੱਿਲਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਨਾਸਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ-ਸੋਨੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 19 ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਿਜਹੜਾ
ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਦੇ ਿਨਆਈਂ ਸੀ। 20 ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। 21 ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਿਦੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। 22 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਿਪਆਰ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜਹ੍ਾ ਿਪਆਰ ਰੱਖੋ। 23 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਵਾਨ ਬੀਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ
ਪਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਿਜਉਂਦਾ ਅਤੇ
ਸਿਥਰ ਹੈ। 24 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਘਾਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ
ਸ਼ੋਭਾ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 25 ਅਤੇ
ਇਹ ਉਹੋ ਬਚਨ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
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ਜੀਵਤ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ
ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਦੀ, ਸਾਰਾ ਛਲ, ਕਪਟ, ਖਾਰ ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਆਤਿਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ
ਲਈ ਵਧਦੇ ਜਾਓ 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ l 4 ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੰਨ ਇੱਕ ਿਜਉਂਦੇ
ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਿਦਆ ਿਗਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੈ l 5 ਤੁਸੀਂ ਆਪ
ਵੀ ਿਜਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਇੱਕ ਆਤਿਮਕ ਘਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਿਕ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਿਮਕ
ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ, ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ
ਲੱਗਦੇ ਹਨ l 6 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਇਆ
ਹੈ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ,
ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕਦੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ
ਲਈ, ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਿਦਆ, ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ
ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ 8 ਅਤੇ, ਠਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਟਾਨ।
ਉਹ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਠਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਹ ਦੇ
ਲਈ ਉਹ ਠਿਹਰਾਏ ਵੀ ਗਏ ਸਨ 9 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਪਰਜਾ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇ ਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ਼ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਸੱਦ ਿਲਆ 10 ਤੁਸੀਂ
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋ ਗਏ
ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ।
1 ਇਸ

ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨੇ ਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ
11 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ l 12 ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੇ ਕ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਦਯਾ ਿਦਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ l 13 ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ
14 ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕ ਬੁਰੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨ। 15 ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦਓ l 16 ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ
ਪਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ
ਸਮਝੋ l 17 ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੋ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ l 18 ਹੇ ਨੌ ਕਰੋ,
ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਕੇਵਲ ਭਿਲਆਂ
ਅਤੇ ਅਸੀਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਵੀ l
19 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖ
ਸਿਹ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰ੍ਵਾਨ ਹੈ l 20 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਕੇ
ਖਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰ੍ਵਾਨ ਹੈ
l 21 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਛੱਡ ਿਗਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ
ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ l 22 ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛਲ ਦੀ ਗੱਲ ਿਨੱਕਲੀ l 23 ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਲ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਠੀਕ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ l
24 ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰੁੱਖ (ਸਲੀਬ)
ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਲਈ
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ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੀਏ l 25 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਭਟਕਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ
ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ
ਆਏ ਹੋ।

3
ਪਤੀ ਪਤਨੀ
1 ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਹੇ ਪਤਨੀਓ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ,
ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਖੱਚੇ ਜਾਣ 2 ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ ਚਾਲ ਢਾਲ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ
ਦੇਖ ਲੈਣ l 3 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਗੁੰਦਣ ਅਤੇ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਖਾਵਟੀ
ਨਾ ਹੋਵੇ 4 ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ
ਉਸ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ
ਦੀ ਹੈ 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਔਰਤਾਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਿਣਆਂ ਪਤੀਆਂ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨ 6 ਿਜਵੇਂ ਸਾਰਾਹ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ, ਿਜਸ ਦੀਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋ 7 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੇ ਪਤੀਓ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ
ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ
ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ।
ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਵ
ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਭੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਦਰਦੀ
ਬਣੋ, ਭਰੱਪਣ ਦਾ ਿਪਆਰ ਰੱਖੋ, ਤਰਸਵਾਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹਲੀਮ ਹੋਵੋ
9 ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ
ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣੋ 10 ਿਕਉਂਿਕ,
ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਭਲੇ ਿਦਨ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ
ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵੇ 11 ਉਹ ਬਦੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਮੇਲਿਮਲਾਪ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇ 12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖੀਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲ
ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। 13 ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਭਿਲਆਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਚੁਸਤ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੇਗਾ? 14 ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਦੁੱਖ ਿਮਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ
ਨਾ ਘਬਰਾਓ 15 ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਿਤਆਰ ਰਹੋ, ਪਰ
ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ 16 ਅਤੇ ਿਵਵੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਭ ਚਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬੁਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ,
ਸੋ ਿਜਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋ
ਜਾਣ 17 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ
ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸਿਹਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ
ਦੁੱਖ ਝੱਲੋ 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ
ਝੱਿਲਆ ਅਰਥਾਤ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ
ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 19 ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਿਮਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰ
ਕੀਤਾ 20 ਿਜਹੜੇ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਸਨ ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦ
ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੱਠ ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ
ਗਏ 21 ਇਹ ਬਪਿਤਸਮੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਿਯਸੂ
8
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ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ਼
ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। 22 ਉਹ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਦੂਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

4
ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ
ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਉਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਬੰਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਹੋਇਆ 2 ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ
ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਟੀਏ
3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੀਿਤਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁ ੱਚਪੁਿਣਆਂ, ਕਾਮਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ
ਪੀਣ, ਨਾਚ ਰੰਗਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਬਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ 4 ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਰਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਬਦਚਲਣੀ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ l 5 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ ਿਜਹੜਾ
ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹੈ 6 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਿਕ ਸਰੀਰ
ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਤਮਾ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ।
1

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ
ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇ ੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ
ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ 8 ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜਹ੍ਾ ਿਪਆਰ ਰੱਖੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਪਆਰ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 9 ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਏ ਿਬਨਾਂ ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰੋ 10 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੋ-ਜੋ ਦਾਤ ਿਮਲੀ ਹੈ ਉਸ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਹੁਰੰਗੀ
ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਿਚਤ ਹੈ 11 ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਭਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਿਜਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਹਨ। ਆਮੀਨ।
7 ਪਰ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ

12 ਹੁਣ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਿਜਹੜੀ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਲਾਂਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਪਰਖਣ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਅਚਰਜ਼ ਨਾ ਮੰਨ ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਖੀ ਗੱਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ 13 ਸਗੋਂ ਿਜੰਨੇ ਕੁ
ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਓਨਾ ਕੁ ਆਨੰ ਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿਕ
ਉਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰ ਦ ਨਾਲ
ਿਨਹਾਲ ਹੋਵੋ 14 ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ
ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਠਿਹਰਦਾ ਹੈ 15 ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਜਾਂ
ਚੋਰ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ
ਪਾਵੇ 16 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ
17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਿਨਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ 18 ਜੇ
ਧਰਮੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਤੀਹੀਣ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਕੀ
ਿਠਕਾਣਾ? 19 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸੌਪ ਦੇਣ l
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1 ਿਜਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇਜ ਿਵੱਚ ਜੋ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
2 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਇੱਜੜ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਚਰਵਾਹੀ
ਕਰੋ ਪਰ ਲਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਨਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ 3 ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਚਲਾਓ ਸਗੋਂ
ਇੱਜੜ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣੋ 4 ਤਾਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਪਰਧਾਨ ਅਯਾਲੀ
ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ ਦਾ ਮੁਕਟ ਿਮਲੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ
ਨਹੀਂ 5 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੇ ਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਲੱਕ
ਬੰਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਹਲੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 6 ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਨੀਿਵਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਿਸਰ
ਉੱਿਚਆਂ ਕਰੇ 7 ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਚੰਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਫ਼ਕਰ ਹੈ 8 ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਰੋਧੀ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਭਾਲਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸਨੂੰ ਪਾੜ
ਖਾਵਾਂ 9 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਸਿਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 10 ਅਤੇ ਪਰਮ ਿਕਰਪਾਲੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਚਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਿਲਆ ਤਾਂ ਆਪੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਿਮਲ, ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ 11 ਪਰਾਕਰਮ ਜੁੱਗ-ੋ
ਜੁੱਗ ਉਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।

ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹੈ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ
ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਿਕਰਪਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ
ਹੋ 13 ਬਾਬੁਲ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਕੁਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ 14 ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਰ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।
12
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ਲੇਖਕ
2 ਪਤਰਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ 2 ਪਤਰਸ 1:1
ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, 3:1 ਿਵੱਚ 2 ਪਤਰਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਹ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ (1:16-18) ਹੋਣ
ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਤੰਨ ਇੰਜੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤਰਸ ਉਨਾਂ
ਿਤੰਨ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ (ਬਾਕੀ
ਦੋ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯਹੂੰਨਾ ਸਨ)। 2 ਪਤਰਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗੀ
(1:14); ਯਹੂੰਨਾ 21:18-19 ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ
ਸੀ ਿਕ ਪਤਰਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਸਮਾਂ ਿਬਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 65-68 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਇਹ ਪੱਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਮ ਤੋਂ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਰਸੂਲ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਤਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ
ਦੇ ਉਨਾਂ ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ
ਲਈ (1: 12-13, 16-21) ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ (1:15), ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਰਸ
ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਹੁਣ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ (1:13-14; 2:1-3),
ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦੇਣ ਲਈ ਿਲਿਖਆ (2:1-22) ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ (3:3-4)।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ — 1:1, 2
2. ਮਸੀਹੀ ਗੁਣਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ — 1:3-11
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ਨਮਸਕਾਰ
1 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ, ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਸੂਲ
ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ l 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਗਆਨ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਹਟ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵ
ਉਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ
ਭਗਤੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਿਦਆ
ਹੈ l 4 ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ
3
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ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ
ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਓ l 5 ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀ ਅਤੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਲ ਿਗਆਨ 6 ਅਤੇ
ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ 7 ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਓ l 8 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਗੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਬੇਫ਼ਲ ਨਾ
ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ l 9 ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ,
ਉਹ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪਿਹਲੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ l 10 ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਭਰਾਵੋ,
ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਿਕਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ
ਯਤਨ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਠਕਰ ਨਾ
ਖਾਓਗੇ l 11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ।
ਪਤਰਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ
ਿਧਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਸਿਚਆਈ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਥਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ l 13 ਪਰ
ਮੈਂ ਇਹ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰ੍ੇਰਨਾਂ ਿਦੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ l 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ l
15 ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ।
12

ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ ਦੀਆਂ
ਬਣਾਉਟੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ l 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੋਲੋਂ ਆਦਰ ਅਤੇ ਵਿਡਆਈ ਿਮਲੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਤਾਪੀ
ਮਿਹਮਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹਾਂ l 18 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੁਿਣਆ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ l 19 ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵੱਲ ਜੋ ਹਨੇ ਰੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਪਹੁ ਨਾ ਫੁੱਟੇ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਚੜਹ੍ ਆਵੇ 20 ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ l
21 ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਬੋਲਦੇ ਸਨ।
16 ਿਕਉਂ

2

ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ
1 ਪਰ ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਉੱਠੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਸੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ।
2 ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੁ ੱਚਪੁਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 3 ਅਤੇ
ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਣਾਉਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ
ਢੰਗ ਬਣਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਿਪਆ। 4 ਿਕਉਂਿਕ
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਪਾਪ

ਪਤਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ 2:5

777

ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬੰਨ
ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਤਾਂ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ। 5 ਅਤੇ ਨਾ
ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਸਗੋਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ
ਉੱਤੇ ਪਰਲੋ ਿਲਆਂਦੀ ਤਾਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰਕ
ਸੀ ਸੱਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾ ਿਲਆ। 6 ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ
ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਕੇ ਢਾਹ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ।
7 ਅਤੇ ਲੂ ਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਲੁ ੱਚਪੁਣੇ ਦੀ ਚਾਲ
ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਚਾ ਿਲਆ। 8 (ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵਸਿਦਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਿਦਨ
ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਧਰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ ਸੀ) 9 ਤਾਂ ਪਰ੍ਭੂ ਭਗਤਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ! 10 ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ , ਿਜਹੜੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ
ਤੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਢੀਠ ਅਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਪਰਤਾਪ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। 11 ਭਾਵੇਂ ਦੂਤ
ਿਜਹੜੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਿਮਹਣਾ ਮਾਰ
ਕੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 12 ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ
ਉਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਹੀਣ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਿਜਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਧਰਮ
ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਗੇ। 13 ਿਦਨੇ ਉਹ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਦਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਆਪਿਣਆਂ ਿਪਆਰ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 14 ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵਭਚਾਰਣਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਲੋਭ ਿਵੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹ ਸਰਾਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ! 15 ਉਹ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ
ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਿਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਿਜਸ
ਨੇ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰਾ ਜਾਿਣਆ। 16 ਪਰ ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਿਝੜਕ ਖਾਧੀ। ਇੱਕ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਗਧੀ ਨੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਪਾਗਲਪਣ ਨੂੰ ਰੋਕ
ਿਦੱਤਾ। 17 ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਹਨ। ਉਹ ਹਨੇ ਰੀ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਬੱਦਲ
ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਅਨੇ ਰ ਘੁੱਪ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਭੁੱਿਲਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਬਚ ਕੇ ਿਨੱਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਲੁ ੱਚਪੁਣੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ
ਕਾਮਨਾਂ ਵੱਲ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 19 ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ
ਵਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੋ ਉਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ।
20 ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਸਣ
ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪਛਲਾ ਹਾਲ ਪਿਹਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ
ਹੋਇਆ। 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਇਸ
ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਿਗਆ ਤੋਂ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਫਰ ਜਾਣ। 22 ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਵਤ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਭਈ ਿਕ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹਲਾਈ ਹੋਈ ਸੂਰਨੀ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਲੇਟਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿਦਨ
ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ੇਰਦਾ ਹਾਂ,
2 ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਲੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨੂੰ
1
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ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 3 ਪਿਹਲਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਚੱਲਣਗੇ। 4 ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਕੀ
ਪਤਾ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਡ ਵਡੇਰੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਸੱਭੇ
ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 5 ਓਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਹੈ। 6 ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪਾਣੀ
ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋਇਆ। 7 ਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਤੀਹੀਣ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਨਆਂ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ।
8 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਿਜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਿਜਹਾ ਹੈ। 9 ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦੇ ਿਢੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ। 10 ਪਰੰਤੂ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਿਦਨ
ਚੋਰ ਵਾਂਗੂੰ ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਡੀ ਗਰਜ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ
ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਢੱਲ਼ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਨਾਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹਨ ਭਸਮ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ। 11 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਭੇ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਢੱਲ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਚਲਣ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਿਵੱਚ
ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 12 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ
ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਚਦੇ ਰਹੋ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਸ਼ ਸੜ
ਕੇ ਢੱਲ਼ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਿਪਘਲ
ਜਾਣਗੀਆਂ। 13 ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਸ਼
ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ
ਹੈ।
ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਰਹੋ
ਲਈ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਨਰਮਲ
ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰੋ। 15 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ
ਸਮਝੋ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਭਾਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਿਗਆਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। 16 ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਮਰੋੜਦੇ
ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗਰ੍ੰਥਾਂ ਦੀ ਿਲਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
17 ਸੋ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਜੋ ਿਕਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਿਦੜਹ੍ਤਾ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪਓ। 18 ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਹੁਣ ਅਤੇ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।
14 ਇਸ
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ਲੇਖਕ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਪਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਵਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ (ਲੂ ਕਾ 6:13, 14)।
ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਨਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ, ਪਰ ਿਤੰਨ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰਾਗ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲਾ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੇਖਕਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਦੂਜਾ, ਇਨਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਯਹੂੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਲੇਖਕ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਛੂਿਹਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ
ਚੇਲੇ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸੀ (1 ਯੂਹੰਨਾ 1:14; 4:14)।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 85-95 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਯਹੂੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਸੁਸ
ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਤੀ ਿਲਖੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੁਢਾਪਾ
ਿਬਤਾਇਆ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
1 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੱਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖੀ ਹੈ (1 ਯੂਹੰਨਾ 1:34;
2:12-14)। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, 2:1, ਿਵੱਚ ਉਹ
“ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ“ ਕਿਹ ਕੇ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ
ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਸੰਗਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਿਲਖੀ। ਯਹੂੰਨਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ
ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਨ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਦੇਹ ਧਾਰਣ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ — 1:1-4
2. ਸੰਗਤੀ — 1:5-2:17
3. ਧੋਖੇ ਦੀ ਪਛਾਣ — 2:18-27
4. ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਪਰ੍ੇਰਣਾ
— 2:28-3:10
5. ਿਪਆਰ - ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ — 3:11-24
6. ਝੂਠੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸਮਝ — 4:1-6
7. ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ — 4:7-5:21
ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਚਨ
ਜੋ ਆਦ ਤੋਂ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਓਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਿਵਖੇ, 2 ਉਹ
1
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ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਗੋਂ, ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਇਆ। 3 ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 4 ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ
ਿਲਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡਾ ਅਨੰ ਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ।
ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚਲਣਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਿਜਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ
ਹਨੇ ਰਾ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 6 ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਿਕ ਸਾਡੀ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। 7 ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8 ਜੇ ਅਸੀਂ
ਆਖੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9 ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਪਾਪਾਂ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। 10 ਜੇ
ਆਖੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5

2
ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ
ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ
ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। 2 ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਹੈ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। 3 ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਹੈ। 4 ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਾਂ। 6 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ
ਿਯਸੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲੇ।
1 ਹੇ

ਨਵੀਂ ਆਿਗਆ
ਿਪਆਿਰਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਲਖਦਾ ਸਗੋਂ
ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ
ਉਹੀ ਬਚਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ। 8 ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਸੱਚ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਨੇ ਰਾ ਹਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਹੁਣ
ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹੈ। 9 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਚਾਨਣ
ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਨੇ ਰੇ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ। 10 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਠਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਨਹੀਂ। 11 ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੋ
ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ
ਮੈਂ ਿਕੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹਨੇ ਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
12 ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 13 ਹੇ ਿਪਤਾਓ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ
7 ਹੇ
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ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੇ ਜੁਆਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ। ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 14 ਹੇ ਿਪਤਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਿਖਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੇ ਜੁਆਨ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ
ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਾ ਕਰੋ
ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ। 16 ਿਕਉਂਿਕ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਨੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਘਮੰਡ, ਸੋ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। 17 ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
15 ਸੰਸਾਰ

ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ
ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ
ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਹੁਤ
ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਹੈ। 19 ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ। ਪਰ
ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ
ਹਨ। 20 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ
ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 21 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਕੋਈ ਝੂਠ ਸੱਚ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 22 ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ? ਉਹ
ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
23 ਹਰੇਕ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਪਤਾ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਿਜਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਪਤਾ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 24 ਿਜਹੜਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗ।ੇ 25 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ।
26 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਲਖੀਆਂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 27 ਉਹ ਮਸਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ
ਪਾਇਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵੇ ਸਗੋਂ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦਾ ਮਸਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ,
ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਕਾਇਮ ਰਹੋ।
18

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਹੁਣ ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। 29 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸੇ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ l
28 ਅਤੇ

1 ਵੇਖ,ੋ ਿਪਤਾ ਨੇ

3

ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਬਾਲਕ ਸੱਦੇ ਜਾਈਏ! ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ। 2 ਹੇ
ਿਪਆਿਰਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ
ਪਰ੍ਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗ!ੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਜਹਾ ਹੈ ਿਤਹਾ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। 3 ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ
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ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 4 ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ
ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ l 5 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6 ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ
ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਨਾ ਉਹ
ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਹੈ। 7 ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ। ਿਜਹੜਾ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ।
8 ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ। 9 ਹਰ ਕੋਈ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੀਜ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਇਸ ਤੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ
ਿਜਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ

11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ ਸੋ ਇਹ

ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੀਏ। 12 ਉਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਿਜਵੇਂ
ਕਾਇਨ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ
ਿਕਉਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਭਲੇ ਸਨ।
13 ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ
ਨਾ ਹੋਵੋ। 14 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦੇ
ਹਾਂ। ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ। 15 ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਖੂਨੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਖੂਨੀ ਿਵੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ
ਿਟਕਦਾ। 16 ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਈਏ। 17 ਪਰ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ? 18 ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੀਏ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਹੰਮਤ
ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜਸ ਗੱਲ
ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗ।ੇ 20 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਮਨ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ ਿਗਆਨੀ ਹੈ। 21 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਜੇ ਸਾਡਾ
ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ
ਹੈ। 22 ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ
ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 23 ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੀਏ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
24 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ੍ਭੂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
19 ਇਸ

4
ਆਤਿਮਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ
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1 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ
ਆਤਿਮਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹਨ ਿਕ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਹਨ। 2 ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਿਜਹੜਾ ਮੰਨ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਹੈ। 3 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਹੈ। 4 ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। 5 ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲਾਂ
ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 6 ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਹਾਂ। ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ
ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ
ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
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ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ
ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ। 2 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਿਪਆਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਤ
ਇਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ।
5 ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ?
1

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ
ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਅਰਥਾਤ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ। ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ
ਆਇਆ। 7 ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਿਚਆਈ ਹੈ। 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਤੰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਹੂ, ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਸਿਹਮਤ
ਹਨ। 9 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 10 ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਗਵਾਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਗਵਾਹੀ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 11 ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।
12 ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ।
6 ਇਹ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ
7

ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਰੱਖੀਏ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਪਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 8 ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ। 9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੀਏ। 10 ਿਪਆਰ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ
ਪਰ੍ਾਸਿਚੱਤ ਹੋਵ।ੇ 11 ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੀਏ। 12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਦੇਿਖਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 13 ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 14 ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ
ਹਾਂ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਹੋਵੇ। 15 ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ। 16 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 17 ਿਪਆਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹਾਂ।
18 ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਸੱਧ ਿਪਆਰ ਡਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਡਰ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਿਪਆਰ
ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 19 ਅਸੀਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। 20 ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ
ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਪਆਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 21 ਅਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰੇ l

ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। 14 ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 15 ਅਤੇ ਜੇ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ
ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 16 ਜੇ ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਵੇਖੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ
ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਿਕ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। 17 ਸਾਰਾ ਕੁਧਰਮ ਪਾਪ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ।
18 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ
ਹੈ, ਸੋ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਉਹ
ਉਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ
ਲਾਉਂਦਾ। 19 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ
ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਿਦੱਤੀ ਹੈ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਹੈ। 21 ਹੇ ਬੱਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ
ਬਚਾਈ ਰੱਖ।ੋ
13 ਇਹ
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ਲੇਖਕ
ਇਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2
ਯੂਹੰਨਾ 1 ਿਵੱਚ “ਬਜ਼ੁਰਗ“ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤੀ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ
“ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ“ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤੀ ਉਨਾਂ 3 ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ
ਿਵੱਚ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
2 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕ ਯਹੂੰਨਾ ਦੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਆ-ਜਾ ਕੇ
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਦਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹੀ
ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 85-95 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫ਼ਸੁਸ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤੀ ਇੱਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਕਾਿਰਆ
ਿਗਆ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ “ਅਜ਼ੀਜ਼ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਬੱਿਚਆਂ“ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਉਸ ਦੀ
“ਭੈਣ“ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਸਮਝ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਨਮਸਕਾਰ — 1:1-3
2. ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ — 1:4-11
3. ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ — 1:5-11
4. ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ — 1:12, 13
ਨਮਸਕਾਰ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਉਸ ਸਿਚਆਈ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਭੇ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਹੈ। 2 ਇਹ ਉਸ
ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ
ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। 3 ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਚਆਈ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਸਿਹਤ ਿਕਰਪਾ, ਦਯਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇਗੀ।
1

ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਪਆਰ
ਬਹੁਤ ਅਨੰ ਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ
ਨੂੰ ਸਿਚਆਈ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਮਿਲਆ ਸੀ। 5 ਹੁਣ ਹੇ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਲਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰ ਰੱਖੀਏ। 6 ਅਤੇ
ਿਪਆਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ।
ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਧੋਖ਼ੇਬਾਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ ਆਏ
4 ਮੈਂ
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ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ
ਹਨ। ਇਹੋ ਛਲੇਡਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ। 8 ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਿਵਗਾੜੋ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਫਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।
9 ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ
ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਿਸੱਿਖਆ
ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। 10 ਜੇ
ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾ ਿਲਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਮਨਾਓ। 11 ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ
ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
ਿਲਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਿਹਆ ਜੋ
ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਿਸਆਹੀ ਨਾਲ ਿਲਖਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰ ਦ
ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। 13 ਤੇਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ
ਹਨ।
12
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ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਯੂਹੰਨਾ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਪੱਤੀਆਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਦਾ ਕੰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਦਵਾਨ ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਇਹ ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ
ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਿਧਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਪੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਮਾਪਤੀ, ਸ਼ੈਲੀ,
ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ
ਪੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 85-95 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਯਹੂੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ ਿਲਖੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
3 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤੀ ਗਾਯੁਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ
ਗਾਯੁਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸੱਦਸ ਸੀ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ। ਗਾਯੁਸ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਲਈ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਵੈ-ਵਿਡਆਈ
ਅਤੇ ਸਵੈ-ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੱਚੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਾਯੁਸ ਦੇ
ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ (5-8), ਿਦਯੁਿਤਫੇਸ
ਦੇ ਿਘਨਾਉਣੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ
ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (9), ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ
ਿਸੱਿਖਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦਮੇਿਤਯੁਸ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਜੋ ਯਹੂੰਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ (12), ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਯਹੂੰਨਾ ਛੇਤੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ (14)।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਭੂਿਮਕਾ 1:1-4
2. ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ — 1:5-8
3. ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਿਗਆਈ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨਾ —
1:9-12
4. ਸਮਾਪਤੀ — 1:13-15
ਨਮਸਕਾਰ

1 ਕਲੀਿਸਯਾ

ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਿਪਆਰੇ ਗਾਯੁਸ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
2 ਿਪਆਿਰਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਤੂੰ ਸਭਨੀਂ ਗੱਲੀਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਂ। 3 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਨੰ ਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ
ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਸਿਚਆਈ ਉੱਤੇ
ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈਂ। 4 ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਨੰ ਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਸੁਣਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿਚਆਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਗਾਯੁਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ

5 ਿਪਆਿਰਆ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ

ਹੈ, ਸੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6 ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਤੇਰੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ
ਦੇਵੇਂ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ
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ਕਰੇਂਗਾ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਿਨੱਕਲ ਤੁਰੇ ਅਤੇ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 8 ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਇਹੋ ਿਜਿਹਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਿਕ ਸਿਚਆਈ ਿਵੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਹੋਈਏ।
ਿਦਯੁਿਤਫੇਸ ਅਤੇ ਿਦਮੇਿਤਯੁਸ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਪਰ ਿਦਯੁਿਤਫੇਸ ਿਜਹੜਾ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। 10 ਇਸ
ਕਾਰਨ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ
ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਿਕ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਕੇ ਸਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਿਦੰਦਾ ਹੈ! 11 ਿਪਆਿਰਆ, ਬੁਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਰੀਸ
ਕਰ। ਿਜਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਬੁਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। 12 ਿਦਮੇਿਤਯੁਸ
ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ
ਸੱਚ ਹੈ।
9 ਮੈਂ

ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ
ਿਸਆਹੀ ਅਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਿਲਖਾਂ। 14 ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ
ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਿਮਲਾਂ। ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗ।ੇ
15 ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਿਮੱਤਰ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਆਖੀਂ।
13 ਿਲਖਣਾ
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ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ
ਲੇਖਕ
ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ “ਯਹੂਦਾਹ, ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ” (1:1) ਕਰਕੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ 14:22 ਿਵੱਚ “ਯਹੂਦਾਹ“ ਦਾ
ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ (ਯੂਹੰਨਾ 7:5), ਪਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਵਰਗ
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰਸੂਲ 1:14)।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੱਤੀ ਲਗਭਗ 60-80 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਅਲੇਕਜ਼ੈਨਡਿਰਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਮ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਕ, “ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,“ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ; ਿਫਰ ਵੀ, ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਦਆਂ
ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਿਕ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਦਲਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ
ਤਕੜੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਝੂਠੀ-ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ
ਚੌਕਸ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਇਸਾਈਆਂ
ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਜੱਤਣ। ਯਹੂਦਾਹ
ਅਿਜਹੇ ਈਸ਼ਵਰ-ਰਿਹਤ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ
ਇਹ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਇਸਾਈ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ
ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਲੜਾਈ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ — 1:1-2
2. ਝੂਠੇ ਿਸੱਿਖਅਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਿਵੱਖ — 1:
3-16
3. ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਨਾ — 1:17-25
ਨਮਸਕਾਰ

1 ਯਹੂਦਾਹ, ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ

ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ, ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 2 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦਯਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਰਹੇ।
ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ

3 ਿਪਆਿਰਓ,

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
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ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਿਜਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ।
4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਚੋਰੀ ਆ ਵੜੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਲਈ
ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲੁ ੱਚਪੁਣੇ ਵੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ
ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਹੈ।
5 ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾ ਕੀਤਾ। 6 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ
ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਿਠਕਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਨੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰੇ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਿਨਆਂ ਲਈ ਬੰਧਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਛੱਿਡਆ। 7 ਿਜਵੇਂ ਸਦੂਮ, ਅਮੂਰਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਦੇ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ, ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਏ
ਹੋਏ ਹਨ। 8 ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਫਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰ
ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 9 ਪਰ ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਿਮਕਾਏਲ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਵਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ
ਉਹ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਿਕ ਿਮਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇ
ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਿਖਆ ਭਈ ਪਰ੍ਭੂ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਕੇ! 10 ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ
ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਬੇਅਕਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ
ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 11 ਹਾਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਇਨ
ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਗ ਤੁਰ,ੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਭੱਜੇ ਅਤੇ
ਕੁਰਾਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋਏ। 12 ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬੇ
ਹੋਏ ਿਟੱਲੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਢੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਣਾਂ ਦੇ
ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਬੱਦਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ
ਜੋ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਰੇ ਅਤੇ ਜੜਹ੍ੋਂ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 13 ਇਹ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤੂਫਾਨੀ ਲਿਹਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦੀ
ਝੱਗ ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਲਈ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇ ਰਾ ਘੇਰ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 14 ਨਾਲੇ ਹਨਕ
ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਪੀਹੜੀ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਭਈ ਵੇਖ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ
ਨਾਲ ਆਇਆ। 15 ਤਾਂ ਿਕ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇ। 16 ਇਹ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ
ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹੋਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਚਾਪਲੂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਚਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼
ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਆਖੀਆਂ। 18 ਜੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਤਾਨੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। 19 ਇਹ ਉਹੋ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ, ਿਜੰਨਾ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ।
20 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਯਾ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 22 ਅਤੇ ਿਕੰਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ
ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਯਾ ਕਰੋ। 23 ਅਤੇ ਿਕੰਿਨਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਧੂੰਹ
ਿਖੱਚ ਕੇ ਬਚਾਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੇਹੀ ਦਾ
17 ਪਰ
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ਦਾਗ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕੰਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਡਰ ਨਾਲ
ਦਯਾ ਕਰੋ।
ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਚਨ

24 ਹੁਣ ਿਜਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਿਨਰਮਲ ਖੜਹ੍ਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 25 ਉਸੇ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜੋ
ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭਨਾਂ ਜੁੱਗਾਂ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਮਿਹਮਾ, ਪਰਾਕਰਮ,
ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।
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ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਲੇਖਕ
ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕਰਕੇ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਲੇਖਕ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਜਸਿਟਨ ਮਾਰਟਰ, ਆਇਰੀਨੀਅਸ,
ਿਹਪੋਿਲਅਟਸ, ਤਰਤੂਲੀਅਨ, ਕਲੇਮੈਂਟ, ਐਲੇਕਜ਼ਾਨਿਡਆ ਅਤੇ
ਮੁਰਟੀਰੀਅਨ ਆਿਦ ਸਭ ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
‘ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ’ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ
ਯਹੂਦੀ ਸਾਿਹਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਿਚੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ
ਹੈ (ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਿਜੱਤ ਨਾਲ) ਜੋ ਅਿਤਆਚਾਰ
ਸਿਹ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 95-96 ਈ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਯੂਹੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਈਜੀਅਨ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਪਤਮੁਸ ਨਾਮ
ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ
(1:9)।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਸੱਤ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (1:4)।
ਉਦੇਸ਼
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ
(1:1), ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਤਵ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਿਵਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਹੋਣਾ
ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਝਲਕ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਿਚੱਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾ-ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਪਤਾਂ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਆਖਰੀ ਵੱਡੀ-ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਵੀ,
ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਰੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰ ਤਕਾਲ ਲਈ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਉਂਦੀ
ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ — 1:1-8
2. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ — 1:9-20
3. ਸੱਤ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ — 2:1-3:22
4. ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ — 4:1-22:5
5. ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
— 22:6-21
1 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਓਹ ਗੱਲਾਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ
ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯੂਹੰਨਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। 2 ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ
ਸਨ, ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ। 3 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ
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ਨੂੰ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਮਾਂ ਨੇ ੜੇ ਹੈ।
ਸੱਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ
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ਯੂਹੰਨਾ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਗੇ ਉਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਅਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ: ਉਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਆਤਿਮਆਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਹਨ। 5 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੌਠਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ।
ਉਹ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ। 6 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਜਾਜਕ ਬਣੀਏ, ਉਸੇ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ!
ਆਮੀਨ।
7 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੇਖੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਿਜਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵੰਿਨਆ ਸੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਂ!
ਆਮੀਨ।
8 ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਖਣਾ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ।
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
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ਮੈਂ ਯੂਹੰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਸ
ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ
ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਾਤਮੁਸ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਿਦਨ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰੀ ਿਜਹੀ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, 11 ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ
ਹੈਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਲੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਭੇਜ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਅਫ਼ਸੁਸ, ਸਮੁਰਨੇ, ਪਰਗਮੁਮ, ਥੂਆਤੀਰੇ,
ਸਾਰਦੀਸ, ਿਫ਼ਲਦਲਫ਼ੀਏ ਅਤੇ ਲਾਉਿਦਕੀਏ ਨੂੰ । 12 ਅਤੇ ਮੈਂ ਓਸ
ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੁਿੜਆ
ਅਤੇ ਜਦ ਮੁਿੜਆ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਵੇਖ।ੇ 13 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਸ
ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਚੋਗਾ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ
ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। 14 ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ ਅਤੇ ਵਾਲ਼ ਉੱਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਿਚੱਟੇ ਸਗੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀ
ਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। 15 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਸ਼ੁੱਧ ਿਪੱਤਲ ਵਰਗੇ ਸਨ,
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਹੁਤੇ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘੂਕ ਵਰਗੀ ਸੀ। 16 ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਤਾਰੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਧਾਰੀ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਿਨੱਕਲਦੀ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਅਿਜਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਡਾਢੇ
ਤੇਜ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। 17 ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ
ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਨਾ ਡਰ। ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ
ਹਾਂ 18 ਅਤੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਜੁੱਗ-ੋ
ਜੁੱਗ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਹਨ। 19 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਇਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਿਲਖ ਲੈ । 20 ਅਰਥਾਤ
ਉਹਨਾਂ ਸੱਤ ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਵੇਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਤ
ਤਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਸ਼ਮਾਦਾਨ
ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਹਨ।
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ਅਫ਼ਸੁਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਲਖ ਿਕ
ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਸੱਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 2 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ, ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਬੁਿਰਆਂ ਦੀ ਸਿਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਨ। 3 ਅਤੇ ਤੂੰ
ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਸਿਹੰਦਾ
ਿਰਹਾ ਪਰ ਥੱਿਕਆ ਨਹੀਂ। 4 ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਿਪਆਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। 5 ਸੋ ਯਾਦ ਕਰ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਿਡੱਿਗਆ ਹੈਂ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਅਤੇ
ਪਿਹਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ! ਜੇ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੋਂ
ਹਟਾ ਿਦਆਂਗਾ। 6 ਪਰ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ
ਿਨਕੁਲਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 7 ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ ਿਕ ਆਤਮਾ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਉਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਬਰਛ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦਆਂਗਾ, ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਫ਼ਰਦੌਸ ਿਵੱਚ ਹੈ।
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ਸਮੁਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਸਮੁਰਨੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਲਖ ਿਕ
ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ 9 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਪਤਾ
ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਕੁਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਹਨ। 10 ਿਜਹੜੇ
ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਿਹਣ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀਂ। ਵੇਖ,ੋ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ
ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਮੁਕਟ ਿਦਆਂਗਾ। 11 ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ ਿਕ ਆਤਮਾ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਿਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।
8

ਪਰਗਮੁਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

12 ਪਰਗਮੁਮ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ

ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਲਖ ਿਕ
ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਧਾਰੀ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
13 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ
ਅੰਿਤਪਾਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 14 ਪਰ
ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਿਕ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਬਲਾਮ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੇ
ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਠਕਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਿਕ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ। 15 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਨਕੁਲਾਈਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 16 ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। 17 ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਿਕ ਆਤਮਾ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
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ਉਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਮੰਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਿਚੱਟਾ ਪੱਥਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ
ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਥੂਆਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਥੂਆਤੀਰੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਲਖ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ
ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਸ਼ੁੱਧ ਿਪੱਤਲ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਉਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 19 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ, ਿਪਆਰ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਸੇਵਾ
ਅਤੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕੰਮ
ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 20 ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਤੋਂ ਇਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ, ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀਆ
ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਅਤੇ
ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਖਾਣ। 21 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੇ
ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਹੈ। 22 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਛੌਣੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ।
23 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਜਾਣ ਲੈ ਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਿਦਲਾਂ ਦਾ ਜਾਚਣ
ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। 24 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਥੂਆਤੀਰੇ
ਿਵੱਚ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜੰਿਨਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦੀਆਂ ਡੂਘ
ੰ ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। 25 ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ
ਰੱਖੋ। 26 ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ
ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।
27 ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ,
ਿਜਵੇਂ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
28 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। 29 ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ
ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਿਕ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ।
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3
ਸਾਰਦੀਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
1 ਸਾਰਦੀਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਲਖ ਿਕ
ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਤ ਆਤਮੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਹਨ,
ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਹੈ ਮੁਰਦਾ। 2 ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਿਮਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੂੰ
ਪੱਿਕਆਂ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। 3 ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤੋਬਾ
ਕਰ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਿਗਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂੰ ਆਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਿਕਸ ਵੇਲੇ
ਆ ਪਵਾਂਗਾ। 4 ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਦੀਸ ਿਵੱਚ ਥੋੜਹ੍ੇ ਜਣੇ ਹਨ
ਿਜਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਉੱਜਲੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਫਰਨਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸ
ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 5 ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ
ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ
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ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਿਮਟਾਵਾਂਗਾ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।
6 ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਿਕ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ
ਆਖਦਾ ਹੈ।
ਿਫ਼ਲਦਲਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
7 ਿਫ਼ਲਦਲਫ਼ੀਏ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਲਖ
ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 8 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਿਖਆ
ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 9 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ
ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਯਹੂਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ
ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੈ ਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ। 10 ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ
ਵਾਲੀ ਹੈ। 11 ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੇਰਾ
ਮੁਕਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। 12 ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਬਣਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ
ਨਾਮ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਲਖਾਂਗਾ। 13 ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ
ਸੋ ਸੁਣੇ ਿਕ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਲਾਉਿਦਕੀਏ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
14 ਲਾਉਿਦਕੀਏ

ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਲਖ
ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ
ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, 15 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈਂ
ਅਤੇ ਨਾ ਗਰਮ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ!
16 ਸੋ ਤੂੰ ਸੀਲ ਗਰਮ ਜੋ ਹੈਂ, ਨਾ ਗਰਮ ਨਾ ਠੰਡਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 17 ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਦੁੱਖੀ,
ਮੰਦਭਾਗਾ, ਕੰਗਾਲ, ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈਂ। 18 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ
ਲੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਜੋ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਪਿਹਨ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲੈ , ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ
ਜਾਵੇਂ। 19 ਮੈਂ ਿਜੰਿਨਆਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਝੜਕਦਾ ਅਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣ ਅਤੇ
ਤੋਬਾ ਕਰ। 20 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਤਾ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਵੇਗਾ। 21 ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਬਠਾਵਾਂਗਾ ਿਜਸ
ਪਰ੍ਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਿਜੱਿਤਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ
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ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। 22 ਿਜਹ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਿਕ ਆਤਮਾ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ।

4
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਅਰਾਧਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਖੁੱਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ
ਸੁਣੀ, ਸੋ ਤੁਰੀ ਿਜਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਐਧਰ ਉੱਪਰ
ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਿਵਖਾਂਵਾਗਾ। 2 ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਦ
ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਸੰਘਾਸਣ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। 3 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੁਖਰਾਜ ਅਤੇ ਅਕੀਕ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੇਘ ਧਣੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਨੇ
ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। 4 ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੌਵੀ ਗੱਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਅਤੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਿਖਆ। 5 ਅਤੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਲਸ਼ਕਾਂ, ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ
ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ
ਦੇ ਸੱਤ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆਤਮੇ ਹਨ।
6 ਅਤੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੌ ਰ ਵਰਗਾ ਕੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਅਤੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਚਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਅੱਿਗਓਂ ਿਪੱਿਛਓਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਹਨ। 7 ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਪਰ੍ਾਣੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰ੍ਾਣੀ
ਵਿਹੜਕੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪਰ੍ਾਣੀ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉਕਾਬ ਵਰਗਾ ਹੈ। 8 ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਛੇ-ਛੇ ਖੰਭ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ-ਿਦਨ
ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ - ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਿਜਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ!
9 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰ੍ਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਨਗੇ, ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਜੁੱਗ-ੋ
ਜੁੱਗ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ 10 ਤਾਂ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਜੁੱਗ-ੋ
ਜੁੱਗ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ
ਆਪਣੇ ਮੁਕਟ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣਗੇ 11 ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮਿਹਮਾ, ਮਾਣ, ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਂ,
ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ!
1

5

ਮੋਹਰਬੰਦ ਪੁਸਤਕ ਲੇਲਾ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵੇਖੀ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ
ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ? 3 ਨਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ,
ਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ
ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। 4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਪੋਥੀ
ਦੇ ਖੋਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਈ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ।
5 ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਰੋ! ਵੇਖ, ਉਹ
ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ “ਦਾਊਦ ਦੀ
ਜੜਹ੍” ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਖੋਲਣ
ਲਈ ਿਜੱਤ ਿਗਆ ਹੈ। 6 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਿਜਵੇਂ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਹ ਦੇ ਸੱਤ ਿਸੰਗ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅੱਖਾਂ ਸਨ। ਇਹ
1 ਿਜਹੜਾ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਤ ਆਤਮੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਭੇਜੇ ਹੋਏ
ਹਨ। 7 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥੋਂ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ। 8 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਪੋਥੀ ਲੈ
ਲਈ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਪਏ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਅਤੇ ਧੂਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ
ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ। 9 ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ
ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, - ਤੂੰ ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਉੱਮਤ ਅਤੇ ਕੌਮ
ਿਵੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਿਲਆ, 10 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। 11 ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸੰਘਾਸਣ,
ਉਹਨਾਂ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੂਤਾਂ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੀ।
12 ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸਨ, - ਲੇ ਲਾ ਿਜਹੜਾ
ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਧਨ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਣ,
ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ! 13 ਹਰੇਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜੋ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ,
ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਣ, ਮਿਹਮਾ ਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ! 14 ਚਾਰੇ
ਪਰ੍ਾਣੀ ਬੋਲੇ, “ਆਮੀਨ” ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ।

6
ਸੱਤ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਖੋਿਲਆ ਜਾਣਾ
1 ਜਦੋਂ ਲੇ ਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ
ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਗਰਜ ਿਜਹੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਆ ਜਾ! 2 ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਵਾਰ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਕਮਾਣ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਿਨੱਕਲ ਤੁਿਰਆ।
3 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ
ਸੁਿਣਆ, ਿਕ ਆ ਜਾ! 4 ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਜੋ ਲਾਲ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਮੇਲਿਮਲਾਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਗਈ।
5 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ
ਸੁਿਣਆ, ਿਕ ਆ ਜਾ! ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਇੱਕ
ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤੱਕੜੀ ਫੜਹ੍ੀ
ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ
ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਿਕ ਕਣਕ ਦੀਨਾਰ ਦੀ ਸੇਰ ਭਰ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੀਨਾਰ ਦੇ ਿਤੰਨ
ਸੇਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਨਾ ਕਰੀਂ!
7 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ
ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਿਕ ਆ ਜਾ! 8 ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ
ਭਈ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਮੌਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਚੱਿਲਆ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਿਹੱਸੇ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਿਕ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ।
9 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। 10 ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਸੁਆਮੀ
ਜੀ, ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੈਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ?
11 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਚੱਟਾ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
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ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਭਈ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਅਰਾਮ ਕਰੋ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਾਂਗੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਿਗਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ!
12 ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ
ਚੰਦਰਮਾ ਲਹੂ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। 13 ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਿਡੱਗ ਪਏ, ਿਜਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਹਨੇ ਰੀ ਨਾਲ ਝੋਕੇ
ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੱਚੇ ਫਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 14 ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੋਥੀ ਵਾਂਗੂੰ ਸਰਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਟਾਪੂ
ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਹੱਲ ਿਗਆ। 15 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ,
ਅਮੀਰਾਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਧਨਵਾਨਾਂ, ਬਲਵੰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗੁਲਾਮ
ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਾਂਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ
ਚੱਟਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੁ ਕੋ ਿਲਆ। 16 ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਓ! ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ੋਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ
ਲੁ ਕਾ ਲਓ! 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ੋਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਦਨ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਹੈ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

7
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 1,44,000 ਲੋਕ
1 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਦੂਤ ਖੜਹ੍ੇ
ਵੇਖ,ੇ ਿਜਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿੜਹ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ
ਪੌਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਗੇ। 2 ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ,
ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਿਸਓਂ ਉੱਠਦਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਿਵਗਾੜ
ਕਰਨ, ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ। 3 ਿਜਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ
ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। 4 ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ
ਲੱਗੀ - 5 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ।
ਰੂਬੇਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ,
6 ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਨਫ਼ਥਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, 7 ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਲੇਵੀ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, 8 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ, ਯੂਸੁਫ਼
ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਗੋਤਾਂ, ਉੱਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਿਜਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ
ਪਿਹਨੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ। 10 ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, - ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ, ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ!।
11 ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ
ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 12 ਅਤੇ ਬੋਲੇ,
- ਆਮੀਨ! ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਮਾ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁਕਰ,
ਮਾਣ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਹੋਵੇ! ਆਮੀਨ। 13 ਉਹਨਾਂ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਭਈ ਇਹ
ਿਜਨਾਂ ਿਚੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹਨ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ? 14 ਫੇਰ
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
9
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ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਚੱਟਾ ਕੀਤਾ। 15 ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਉਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਗਾਵੇਗਾ। 16 ਉਹ ਫੇਰ ਭੁੱਖੇ
ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਫੇਰ ਿਤਹਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਧੁੱਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੂ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ, 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੇਲਾ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ
ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ
ਪੂੰਝਗ
ੇ ਾ।

8
ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਧੂਪਦਾਨ
ਉਹ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ
ਤੱਕ ਖਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ। 2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ
ਤੁਰੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
3 ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲੈ ਕੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧੂਪ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਿਜਹੜੀ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। 4 ਅਤੇ ਧੂਪ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। 5 ਤਾਂ ਦੂਤ
ਨੇ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਕੁਝ ਅੱਗ ਉਸ ਿਵੱਚ ਭਰ ਕੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ ਤਦ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਿਲਸ਼ਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ!
1 ਜਦੋਂ
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ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 2 ਉਹ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਖੋਿਲਆ ਤਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ
ਵੱਡੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਪੌਣ
ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। 3 ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਿਵੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਟੱਡੇ ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਬਛੂਆਂ ਦੇ ਬਲ ਵਰਗਾ ਬਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
4 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦਾ,
ਨਾ ਿਕਸੇ ਹਿਰਆਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਕਰੋ ਪਰ
ਕੇਵਲ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾ ਮਾਰਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ
ਪੀੜ ਸਿਹਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਬਛੂਆਂ ਦੇ
ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਅਤੇ ਉਨੀਂ ਿਦਨੀਂ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ
ਨੂੰ ਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਅਤੇ
ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੌਤ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। 7 ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਿਟੱਿਡਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਉਨਾਂ ਘੋਿੜਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ
ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ
ਮੁਕਟ ਿਜਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵਰਗੇ ਸਨ।
8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬੱਬਰ
ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। 9 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੀਨੇ
ਬੰਦਾ ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਘੂਕ ਰੱਥਾਂ ਸਗੋਂ ਲੜਾਈ
ਿਵੱਚ ਦੌੜਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਜਹੀ ਸੀ।
10 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ ਿਬਛੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਡੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਜੋ
ਪੰਜ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ। 11 ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦਾ ਦੂਤ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਬੱਦੋਨ
ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵੱਚ ਅਪੁੱਲੁਓਨ ਹੈ।

ਿਜਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤ ਤੁਰੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ।
7 ਪਿਹਲੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਗੜੇ ਅਤੇ
ਅੱਗ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ, ਤਦ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ
ਿਤਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਸੜ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਹਰਾ ਘਾਹ
ਸੜ ਿਗਆ।
8 ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਿਜਹਾ
ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਲਹੂ ਬਣ ਿਗਆ। 9 ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਿਤਹਾਈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ। 10 ਫੇਰ ਤੀਜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਗੂੰ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਟੁੱਿਟਆ ਅਤੇ
ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ
ਿਪਆ। 11 ਉਸ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਗਦੌਣਾ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਨਾਗਦੌਣੇ ਿਜਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਏ।
12 ਫੇਰ ਚੌਥੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ
ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਿਤਹਾਈ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਚਾਨਣ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ।
13 ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਡਦੇ
ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਭਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ! ਉਹਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ
ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਨਾਂ ਅਜੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ!

12 ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬੀਤ ਿਗਆ, ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਦੋ ਦੁੱਖ
ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ!
13 ਛੇਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਿਜਹੜੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਿਸੰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣੀ। 14 ਉਸ ਛੇਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ
ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਰਆ ਫ਼ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇ
ਹੋਏ ਹਨ ਖੋਲ ਦੇ! 15 ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੂਤ ਿਜਹੜੇ ਵੇਲੇ, ਿਦਨ, ਮਹੀਨੇ
ਅਤੇ ਸਾਲ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਖੋਲੇ ਗਏ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਿਤਹਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ। 16 ਅਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੁਣੀ। 17 ਇਸ
ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਆਂ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਮੈਨੂੰ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਦਸਦੇ ਸਨ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਅੱਗ, ਨੀਲਮ,
ਗੰਧਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਿਸਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਵਰਗੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ, ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਿਨੱਕਲਦੀ
ਹੈ! 18 ਅੱਗ, ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲਦੀ ਸੀ, ਇਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਿਤਹਾਈ ਜਾਨ ਮਾਰੀ ਗਈ। 19 ਉਹਨਾਂ ਘੋਿੜਆਂ ਦਾ ਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ
ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 20 ਅਤੇ ਬਚੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਇਨਾਂ
ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ
ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਿਪੱਤਲ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ
ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖ, ਨਾ
ਸੁਣ, ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 21 ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ
ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ
ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ।

9

10

ਸੱਤ ਤੁਰੀਆਂ

6 ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ

1 ਪੰਜਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ

ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਉਹ ਨੂੰ

ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਪੁਸਤਕ
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1 ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਵਾਨ ਦੂਤ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਪਿਹਨੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ
ਉੱਤਰਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। 2 ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਨੇ ਫੜਹ੍ੀ
ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਨੂੰ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਟਕਾਇਆ। 3 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਪੁਕਾਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਕਾਿਰਆ ਤਾਂ
ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ। 4 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤੇ ਗਰਜਾਂ ਬੋਲ ਹਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਲਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਅਵਾਜ਼ ਸਵਰਗ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਸੱਤਾਂ ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਿਲਖ! 5 ਿਜਹੜੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਵੇਿਖਆ
ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉੱਠਾਇਆ। 6 ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ
ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਭਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ!
7 ਸਗੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰੀ ਵਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ
ਅਰਥਾਤ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 8 ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ
ਅਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਭਈ ਜਾ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲੈ ਜੋ ਉਸ
ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ। 9 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ
ਪੋਥੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਲੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੂੰ ਖਾਹ
ਜਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਢੱਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਿਹਦ ਿਜਹੀ ਿਮੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। 10 ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਦੂਤ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਦ
ਿਜਹੀ ਿਮੱਠੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ ਤਦ ਮੇਰਾ ਿਢੱਡ
ਕੌੜਾ ਹੋ ਿਗਆ। 11 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ,
ਕੌਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ!

11
ਦੋ ਗਵਾਹ
1 ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਨ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਉੱਠ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ, ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਮਣ ਲੈ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਹੜੇ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਹੈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਿਮਣ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਨਗਰੀ
ਨੂੰ ਬਤਾਲੀਆਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਲਤਾੜਨਗੀਆਂ। 3 ਮੈਂ ਆਪਿਣਆਂ
ਦੋਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਭਈ ਉਹ ਤੱਪੜ ਪਿਹਨੇ
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। 4 ਇਹ ਉਹ
ਦੋ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ
ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 5 ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਗ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 6 ਅਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਿਦਨੀਂ
ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹਨ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਲਹੂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ
ਨੂੰ ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ। 7 ਜਦ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹਟਣਗੇ ਤਦ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ
ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। 8 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਸ ਵੱਡੀ
ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਪਈਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਰੀਤੀ
ਨਾਲ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਵੀ
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ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 9 ਉੱਮਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਵੇਖਣਗੇ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣਗੇ। 10 ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੰ ਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਜਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਬੀਆਂ
ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 11 ਸਾਢੇ ਿਤੰਨਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। 12 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਸ਼
ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਿਕ ਐਧਰ ਉਤਾਹਾਂ
ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ! ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਚੜਹ੍ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। 13 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ
ਆਇਆ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਨਗਰੀ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਢਿਹ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਿਜਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ
ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ
14 ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਬੀਤ ਿਗਆ। ਵੇਖ,ੋ ਤੀਜਾ ਦੁੱਖ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ!।
ਸੱਤਵੀਂ ਤੁਰੀ
ਫੇਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ, ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ
ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਿਦਆਂ ਸੁਣੀ - ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਰਾਜ
ਕਰੇਗਾ! 16 ਉਹ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ
17 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਿਜਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 18 ਕੌਮਾਂ ੋਧਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ੋਧ
ਆਣ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ , ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ
ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਹਨ!।
19 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਜਹੜੀ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਖੋਲੀ
ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਿਦਖਾਈ
ਦੇਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਿਲਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ
ਗੜੇ ਪਏ।
15

12
ਔਰਤ ਅਤੇ ਅਜਗਰ

1 ਸਵਰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ

ਔਰਤ ਿਜਹੜੀ ਸੂਰਜ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ
ਹੇਠ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਤਾਿਰਆਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। 2 ਉਹ
ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ
ਸੀ। 3 ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਲਾਲ ਅਜਗਰ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰ, ਦਸ
ਿਸੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਮੁਕਟ। 4 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪੂੰਛ
ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਿਖੱਿਚਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਗਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਿਜਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ,
ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਲਵੇ। 5 ਉਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ
ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ। 6 ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਗਈ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹ ਦੇ
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ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ
ਿਦਨ ਉਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਵੇ।
7 ਫੇਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਿਮਕਾਏਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੂਤ
ਅਜਗਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ, ਅਜਗਰ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਦੂਤ ਵੀ ਲੜੇ। 8 ਪਰ ਅਜਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। 9 ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ
ਅਜਗਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਬਲੀਸ
ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। 10 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਿਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋ
ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੇਠਾਂ
ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਹੈ! 11 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮਰਨ
ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਪਆਰਾ ਨਾ ਸਮਿਝਆ। 12 ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ
ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰ ਦ ਕਰੋ! ਧਰਤੀ
ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਹਾਏ! ਹਾਏ! ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਰ
ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ੋਧ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ
ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
13 ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਜਗਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਿਟਆ
ਿਗਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਿਪਆ ਿਜਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 14 ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਕਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ
ਿਕ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਿਜੱਥੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਬਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ, ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 15 ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਦਿਰਆ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ
ਮੂੰਹੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਾਇਆ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਰੋੜਹ੍ ਦੇਵ।ੇ 16 ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੇ
ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ
ਦਿਰਆ ਨੂੰ ਪੀ ਿਲਆ, ਿਜਹੜਾ ਅਜਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਗਾਇਆ
ਸੀ। 17 ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਆਿਗਆਵਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। 18 ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰੇਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ
ਖਲੋਤਾ।
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ਦੋ ਦਿਰੰਦੇ
1 ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਰੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਿਦਆਂ ਦੇਿਖਆ, ਿਜਸ ਦੇ
ਦਸ ਿਸੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸ ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ
ਨਾਮ ਸਨ। 2 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦਿਰੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਉਹ ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਿਰੱਛ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੱਬਰ
ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਣੀ
ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 3 ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਜਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਗਿਹਰਾ ਜਖ਼ਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਖ਼ਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ
ਦੇ ਮਗਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। 4 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਦਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ
ਜੋ ਇਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ
ਸਕਦਾ ਹੈ? 5 ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਨੰ ਿਦਆ ਬਕਣ ਵਾਲਾ
ਮੂੰਹ ਦਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਿਕ ਬਤਾਲੀਆਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ।
6 ਦਿਰੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਖੋਿਲਆ ਤਾਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕੇ। 7 ਅਤੇ ਉਸ
ਦਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
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ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਉੱਮਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 8 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਉਹ ਨੂੰ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ। 9 ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਣੇ।
10 ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ
ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ,ੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਹੈ।
11 ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਿਦਆਂ ਦੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੋ ਿਸੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਵਾਂਗੂੰ
ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਦਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਿਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਗਿਹਰਾ
ਜਖ਼ਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 13 ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 14 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੋ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਵਖਾਉਂਣ ਦਾ ਉਹ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਓ ਿਜਹ ਨੂੰ
ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। 15 ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ
ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਜੋ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸੁਆਸ ਪਾ ਦੇਵੇ
ਤਾਂ ਿਕ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਵੱਢੇ ਜਾਣ। 16 ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਛੋਿਟਆਂ,
ਵੱਿਡਆਂ, ਧਨਵਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਅਜ਼ਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਗਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
17 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਪਰ ਿਨਰਾ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਅਰਥਾਤ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਦਾ ਅੰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵ।ੇ 18 ਇਹ ਿਗਆਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ! ਿਜਹ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਹੈ
ਉਹ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਅੰਕ ਿਗਣ ਲਵੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਅੰਕ 666 (ਛੇ ਸੌ ਿਛਆਹਠ) ਹੈ।
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ਲੇਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ
1 ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਲੇ ਲਾ ਸੀਯੋਨ ਦੇ
ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘੂਕ ਵਰਗੀ
ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਵਰਗੀ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। 3 ਅਤੇ ਉਹ
ਿਸੰਘਾਸਣ, ਚਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ
ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀਓਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਗੀਤ
ਨੂੰ ਿਸੱਖ ਨਾ ਸਿਕਆ। 4 ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਕੁਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਕ
ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਲੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੱਲ
ਲਏ ਗਏ ਸਨ। 5 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਿਲਆ,
ਉਹ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਿਤੰਨ ਸਵਰਗ ਦੂਤ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਲ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਡਿਦਆਂ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਹਰੇਕ
ਕੌਮ, ਗੋਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉੱਮਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ। 7 ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ
6
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ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ!
8 ਉਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਆਇਆ
ਿਕ ਬਾਬੁਲ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਹੈ! ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਿਡੱਗ ਪਈ ਿਜਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ੋਧ ਦੀ ਮੈਅ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਈ ਹੈ!।
9 ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਆਇਆ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੁ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ 10 ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ੋਧ ਦੀ ਮੈਅ ਵੀ ਪੀਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਦੇ
ੋਧ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚ ਿਨਰੋਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ
ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। 11 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਉੱਠਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਗ ਲੁ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਰਾਤ-ਿਦਨ ਕਦੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। 12 ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
13 ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਿਕ ਿਲਖ
ਲੈ, ਧੰਨ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ੍ਭੂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ।
ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮਹਨਤਾਂ
ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਿਮਲੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਾਢੀ
ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਬੱਦਲ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਿਹਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਤੱਖੀ ਦਾਤੀ
ਫੜਹ੍ੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। 15 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਆਪਣੀ ਦਾਤੀ ਫੇਰ ਕੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟ ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਹੁਤ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ! 16 ਤਦ ਿਜਹੜਾ
ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਤੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰੀ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੀ ਗਈ।
17 ਤਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਉਸ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਿਜਹੜੀ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਿਤੱਖੀ ਦਾਤੀ ਸੀ। 18 ਇੱਕ
ਹੋਰ ਦੂਤ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜਗਵੇਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਤੱਖੀ ਦਾਤੀ ਸੀ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਤੱਖੀ ਦਾਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ
ਬੇਲ ਦੇ ਗੁੱਿਛਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਡਾਢੇ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ
ਹਨ। 19 ਤਾਂ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਤੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬੇਲ ਵੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਚੁਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ। 20 ਅਤੇ
ਉਹ ਚੁਬੱਚਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਤਾਿੜਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੁਬੱਚੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਘੋਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋ ਸੋ ਮੀਲ ਤੱਕ ਲਹੂ ਵਿਗਆ।
14
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ਆਖਰੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੂਤ
1 ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਦੇਿਖਆ,
ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਦੂਤ ਸੱਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਲਏ ਹੋਏ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਆਖਰੀ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਸੰਪੂਰਨ
ਹੋਇਆ।
2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਅੱਗ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਰੰਦ,ੇ ਉਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ ਵੇਿਖਆ। 3 ਅਤੇ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੀਤ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ
ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਹਨ! ਹੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਠੀਕ
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ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ! 4 ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਂ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ!
5 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਹੈਕਲ
ਿਜਹੜੀ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਖੋਲੀ ਗਈ। 6 ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਦੂਤ ਿਜਨਾਂ
ਕੋਲ ਸੱਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦੀ ਕਤਾਨ ਪਿਹਨੇ ਅਤੇ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਛਾਤੀ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨੇਂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ। 7 ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ
ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ
ਫੜਾਏ ਿਜਹੜੇ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਸਨ। 8 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਹੈਕਲ
ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ
ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜਾ
ਨਾ ਸਿਕਆ।

16
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਪ ਦੇ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਿਕ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ੋਧ ਦੇ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦਓ!
2 ਪਿਹਲੇ ਦੂਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ।
ਤਾਂ ਿਜਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਫੋੜੇ
ਿਨੱਕਲ ਆਏ।
3 ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ
ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਲਹੂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਜਉਂਦੀ ਜਾਨ
ਿਜਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਮਰ ਗਈ।
4 ਫੇਰ ਤੀਜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਦਿਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ
ਸੋਿਤਆਂ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲਹੂ ਬਣ ਗਏ 5 ਅਤੇ ਮੈਂ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਹੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ
ਜੋ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਸੀ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਨਆਂ ਜੋ ਕੀਤਾ,
6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ, ਤਾਂ
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਲਹੂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ!।
7 ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹਨ!।
8 ਚੌਥੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ 9 ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ
ਵੱਡੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ
ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਨਾ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ।
10 ਪੰਜਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ
ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹਨੇ ਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ
ਮਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਚੱਬੀਆਂ। 11 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਨੰ ਿਦਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ।
12 ਛੇਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਿਰਆ ਫ਼ਰਾਤ ਉੱਤੇ
ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਚੜਹ੍ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਰਾਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
13 ਅਜਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਮੈਂ ਡੱਡੂਆਂ ਵਰਗੇ ਿਤੰਨ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਿਨੱਕਲਦੇ ਵੇਖ।ੇ 14 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਿਦਹਾੜੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਨ।
15 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਜਾਗਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ
1 ਮੈਂ
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ਨੰਗਾ ਨਾ ਿਫਰੇ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਵੇਖਣ। 16 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹਰਮਿਗੱਦੋਨ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
17 ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਪੌਣ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੀ
ਆਈ, ਿਕ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ! 18 ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਿਲਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਵੱਡਾ
ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਿਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਐਡਾ ਵੱਡਾ
ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਭੂਚਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ! 19 ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ
ਿਤੰਨ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਢਿਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ
ਨਗਰੀ ਬਾਬੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੇਤੇ ਆਈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅੱਤ ਵੱਡੇ
ੋਧ ਦੀ ਮੈਅ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। 20 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟਾਪੂ ਭੱਜ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। 21 ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ
ਮੰਨ ਮਣ ਮਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿੜਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ
ਮਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨੰ ਿਦਆ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ।

17
ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀ
ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ
ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਵਖਾਵਾਂ, ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ
ਹੈ! 2 ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਮੈਅ ਨਾਲ ਮਸਤ
ਹੋਏ। 3 ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਰੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ
ਵੇਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਦਿਰੰਦਾ ਿਨੰ ਿਦਆ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰ ਅਤੇ ਦਸ ਿਸੰਗ ਸਨ। 4 ਅਤੇ ਉਸ
ਔਰਤ ਨੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਸੋਨੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਿਸ਼ੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਨੇ
ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀਆਂ
ਭਿਰਸ਼ਟਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੱਥੇ
ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੇਤ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ “ਬਾਬੁਲ
ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ”। 6 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਈ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਿਹ ਿਗਆ। 7 ਅਤੇ ਦੂਤ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਿਕਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈਂ। ਉਹ ਔਰਤ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਿਜਹ ਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰ ਅਤੇ
ਦਸ ਿਸੰਗ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। 8 ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ
ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ ਸੋ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ
ਿਵੱਚੋਂ ਚੜਹ੍ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ
ਿਗਆ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 9 ਸਮਝਦਾਰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਿਸਰ ਸੱਤ ਿਟੱਲੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜ ਤਾਂ ਿਡੱਗ
ਪਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 11 ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ
ਿਜਹੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਅੱਠਵਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸੱਤਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ l 12 ਉਹ ਦਸ ਿਸੰਗ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ
ਵੇਖੇ ਉਹ ਦਸ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਪਰ
ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 13 ਇਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 14 ਇਹ ਲੇਲੇ
ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ
1 ਉਹਨਾਂ

ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 18:14

ਉਹ ਪਰ੍ਭੂਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। 15 ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਬੈਠੀ
ਹੈ ਉਹ ਉੱਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। 16 ਦਿਰੰਦਾ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਦਸ ਿਸੰਗ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਸ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰ
ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਨੰ ਿਗਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਦਾ ਮਾਸ
ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਟਣਗੇ। 17 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ
ਨੂੰ ਦੇਣ ਿਜਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। 18 ਅਤੇ
ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਧਰਤੀ
ਚਾਨਣੀ ਹੋ ਗਈ। 2 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਢਿਹ ਪਈ ਬਾਬੁਲ, ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਿਡੱਗ ਪਈ! ਉਹ ਭੂਤਾਂ
ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਨਾਲੇ ਹਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ,
ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਅੱਡਾ। 3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ੋਧ ਦੀ ਮੈਅ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਨੀ ਹੋ
ਗਏ। 4 ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਾਜ਼ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਹੇ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ, ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਓ! ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ
ਭਾਗੀ ਬਣੋ, ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੋ!
5 ਉਹ ਦੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੁਧਰਮ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। 6 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਵਰਿਤਆ ਿਤਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ
ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਬਦਲਾ ਿਦਓ, - ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਲਾ ਉਹ ਨੇ ਭਿਰਆ, ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਦੁਗਣਾ ਭਰੋ। 7 ਿਜੰਨੀ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ
ਅਤੇ ਸੋਗ ਿਦਉ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ
ਰਾਣੀ ਹੋ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਿਵਧਵਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਗ ਵੇਖਾਂਗੀ! 8 ਇਸ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆ ਪੈਣਗੀਆਂ;
ਮੌਤ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਕਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਹੈ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ!
9 ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਜਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੋਗ
ਿਬਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਸੜਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨਗੇ। 10 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਡਰ
ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਆਖਣਗੇ, ਹਾਏ, ਹਾਏ! ਹੇ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ,
ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਗਰੀ ਬਾਬੁਲ! ਇੱਕੋ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਿਨਬੇੜਾ ਹੋ ਿਗਆ!
11 ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 12 ਅਰਥਾਤ ਮਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਤੇ
ਚਾਂਦੀ, ਜਵਾਹਰ, ਮੋਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਤਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ
ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੀ
ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਠ,
ਿਪੱਤਲ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤ 13 ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ,
ਮਸਾਲੇ, ਧੂਪ, ਮੁਰ, ਲੁ ਬਾਣ, ਮੈਅ, ਤੇਲ, ਮੈਦਾ, ਕਣਕ, ਡੰਗਰ, ਭੇਡਾਂ,
ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ, ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ।
14 ਤੇਰੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਫਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ
ਅਤੇ ਭੜਕੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ
ਨਾ ਲੱਭਣਗੀਆਂ!
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15 ਇਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਨਵਾਨ ਹੋਏ
ਸਨ, ਉਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੂਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਂਿਦਆਂ
ਕੁਰਲਾਉਂਿਦਆਂ ਆਖਣਗੇ,
16 ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ! ਿਜਹੜੀ ਕਤਾਨ, ਬੈਂਗਣੀ
ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੋਨੇ, ਜਵਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ,
17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਐਨਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇੱਕੋ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ!। ਹਰੇਕ ਮਲਾਹਾਂ ਦਾ ਿਸਰਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਕਧਰੇ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਿਜੰਨੇ ਰੋਜ਼ੀ
ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਭੇ ਦੂਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ। 18 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸੜਨ ਦਾ
ਧੂੰਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਭਈ ਿਕਹੜਾ ਇਸ ਵੱਡੀ
ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ? 19 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਿਣਆਂ ਿਸਰਾਂ ਿਵੱਚ ਧੂੜ
ਪਾਈ ਅਤੇ ਰੋਂਿਦਆਂ ਕੁਰਲਾਉਂਿਦਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ! ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ
ਉਹ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ! ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦ
ਹੋ ਗਈ! 20 ਹੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇ ਸੰਤੋ, ਰਸੂਲੋ ਅਤੇ ਨਬੀਓ, ਉਹ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਨਆਂ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ
ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਿਲਆ!
21 ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵੱਡੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ
ਵਰਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ
ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਬਾਬੁਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡੇਗੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ
ਉਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ! 22 ਰਬਾਬੀਆਂ, ਗਵੱਈਆਂ, ਵੰਜਲੀ
ਵਜਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰੀ ਫੂਕਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ
ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਚੱਕੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਫੇਰ
ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, 23 ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਫੇਰ
ਕਦੀ ਨਾ ਚਮਕੇਗੀ, ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਫੇਰ
ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸਨ,
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ,
24 ਨਾਲੇ ਨਬੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ!

19
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ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਹਲਲੂ ਯਾਹ! ਮੁਕਤੀ, ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈ, 2 ਉਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ
ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਵਗਾਿੜਆ ਸੀ, ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ
ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਲਆ। 3 ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ,
ਹਲਲੂ ਯਾਹ! ਉਹ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਿਪਆ ਉੱਠਦਾ ਹੈ! 4 ਤਾਂ
ਉਹ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਆਮੀਨ,
ਹਲਲੂ ਯਾਹ!
ਲੇਲੇ ਦਾ ਿਵਆਹ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਭੇ
ਉਹ ਦੇ ਦਾਸੋ ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ,
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ! 6 ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਿਲਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲ
ਦੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਹਲਲੂ ਯਾਹ! ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ
ਹੈ!
7 ਆਓ, ਅਸੀਂ ਅਨੰ ਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰੀਏ, ਲੇਲੇ ਦਾ ਿਵਆਹ ਜੋ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। 8 ਇਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਿਗਆ ਿਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਵੇ,
ਇਹ ਕਤਾਨ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਹੈ।
9 ਤਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਲਖ ਿਕ ਧੰਨ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਲੇ ਲੇ ਦੇ
ਿਵਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਿਵੱਚ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ! ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
5

794

ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:4

ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। 10 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ
ਟੇਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਿਡੱਗ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਿਪਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਕਰ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ
ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ! ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ।
ਸਫ਼ੇਦ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ
ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਿਲਆ ਹੋਇਆ ਦੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ
ਭਈ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਵਾਰ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ” ਅਤੇ
“ਸੱਚਾ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 12 ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 13 ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਛੜਿਕਆ ਹੋਇਆ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ” ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 14 ਅਤੇ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਿਚੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨੀ
ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੀ ਿਚੱਟੇ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ। 15 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅੱਤ
ਵੱਡੇ ੋਧ ਦੀ ਮੈਅ ਦੇ ਚੁਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਲਤਾੜਦਾ ਹੈ। 16 ਉਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, - “ਰਾਿਜਆਂ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ।”
17 ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਆਿਖਆ, ਆਓ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਲਈ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ! 18 ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਦਾ ਮਾਸ, ਮਹਾਂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਘੋਿੜਆਂ ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ
ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜ਼ਾਦਾਂ ਕੀ ਗੁਲਾਮਾਂ, ਕੀ ਛੋਿਟਆਂ ਕੀ ਵੱਿਡਆਂ,
ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਓ!
19 ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਕ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ
ਯੁੱਧ ਕਰਨ, ਿਜਹੜਾ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। 20 ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ
ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਵੀ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਵਖਾਈਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਉਸ ਦਿਰੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਲੁ ਆਇਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ
ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ ਿਜਉਂਦੇ
ਜੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ! 21 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀ ਸੀ ਵੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਰੱਜ ਗਏ।
11

20
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ
1 ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਲ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਵੇਿਖਆ। 2 ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਿਖਆ।
3 ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ, ਿਜਨਾਂ
ਿਚਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਈ
ਉਹ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮਾਂ ਲਈ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇ।
4 ਮੈਂ ਿਸੰਘਾਸਣ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂ
ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਉਸ
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ਦਿਰੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ
ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
5 ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦੇ ਨਾ ਹੋਏ।
ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। 6 ਧੰਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ! ਇਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼
ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਦ
ਤੋਂ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਚਾਰਾਂ ਕੋਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਗੋਗ ਅਤੇ ਮਗੋਗ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ
ਲਈ ਿਨੱਕਲੇਗਾ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਿਜੰਨੀ ਹੈ। 9 ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਪਏ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਿਪਆਰੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ!
10 ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਅਤੇ
ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਦਿਰੰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ
ਨਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਗੇ।
7 ਜਦ

ਵੱਡਾ ਿਚੱਟਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿਨਆਂ

11 ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਿਚੱਟਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ

ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਿਮਿਲਆ।
12 ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਖੜਹ੍ੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ
ਿਜਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਪੋਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 13 ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਸਨ ਮੋੜ ਿਦੱਤ,ੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਸਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਿਨਆਂ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
14 ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਜੀ
ਮੌਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ। 15 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਾਮ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਿਮਿਲਆ, ਤਾਂ ਉਹ
ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ।
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ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ
1 ਿਫਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲਾ
ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ। 2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਿਸ਼ੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਿਕ
ਵੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। 4 ਅਤੇ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ
ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਨਾ ਰੋਣਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 5 ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਬੋਿਲਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਲਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ
ਅਤੇ ਸੱਚ ਹਨ। 6 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ! ਮੈਂ
ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ। ਿਜਹੜਾ ਿਤਹਾਇਆ ਹੈ,
ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਿਪਆਵਾਂਗਾ। 7 ਿਜਹੜਾ
ਿਜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਪਰ
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ਡਰਾਕਲਾਂ, ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ, ਿਘਣਾਉਿਣਆਂ, ਖੂਨੀਆਂ, ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ,
ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਝੂਿਠਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਸ
ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ!
ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ

9 ਿਜਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਆਖਰੀ

ਸੱਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆ
ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾੜੀ ਿਵਖਾਵਾਂ
ਿਜਹੜੀ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। 10 ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ
ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਨਗਰੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਈ, ਿਜਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੇਜ ਸੀ। 11 ਉਹ ਦੀ ਜੋਤ ਅੱਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ
ਜਵਾਹਰ ਵਰਗੀ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਪੁਖਰਾਜ ਪੱਥਰ ਿਜਹੀ ਜੋ ਬਲੌਰ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਿਨਰਮਲ ਹੋਵੇ। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਿਜਆਂ
ਉੱਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦੂਤ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। 13 ਪੂਰਬ ਵੱਲ
ਿਤੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਿਤੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਿਤੰਨ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਿਤੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। 14 ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ
ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ
ਬਾਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। 15 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਪ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਨਾ ਸੀ ਭਈ
ਉਹ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਕਰੇ। 16 ਅਤੇ ਉਹ ਨਗਰੀ ਚੌਰਸ ਬਣੀ
ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਓਨੀ ਹੀ ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਮੀਲ
ਿਨੱਕਲੀ ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੁੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਹੈ।
17 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਦੂਤ
ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚੁਤਾਲੀ ਹੱਥ ਿਨੱਕਲੀ।
18 ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੀ ਿਚਣਾਈ ਯਸ਼ਬ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਨਗਰੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। 19 ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਹਲੀ ਨੀਂਹ ਯਸ਼ਬ ਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਨੀਲਮ ਦੀ, ਤੀਜੀ
ਦੁਧੀਯਾ ਅਕੀਕ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਪੰਨੇ ਦੀ। 20 ਪੰਜਵੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ, ਛੇਵੀਂ
ਲਾਲ ਅਕੀਕ ਦੀ, ਸੱਤਵੀਂ ਜ਼ਬਰਜਦ ਦੀ, ਅੱਠਵੀਂ ਬੈਰੂਜ ਦੀ, ਨੌ ਵੀਂ
ਸੁਨਿਹਲੇ ਦੀ, ਦਸਵੀਂ ਹਰੇ ਅਕੀਕ ਦੀ, ਿਗਆਰਵੀਂ ਜ਼ਕਰਨ ਦੀ,
ਬਾਰਵੀਂ ਕਟਹਲੇ ਦੀ। 21 ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰਾਂ ਮੋਤੀ ਸਨ।
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ
ਦਾ ਚੌਂਕ ਿਨਰਮਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। 22 ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਹੈਕਲ ਨਾ ਵੇਖੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਉਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। 23 ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ
ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੇਜ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਉਹ ਦੀ
ਜੋਤ ਹੈ। 24 ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਿਫਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਤਾਪ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਗੇ। 25 ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ
ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 26 ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਤਾਪ ਅਤੇ ਮਾਣ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਉਣਗੇ। 27 ਪਰ ਕੋਈ ਅਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਾ
ਵੜੇਗਾ ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
1 ਉਸ ਨੇ

22

ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਬਲੌਰ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀ, ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਈ। 2 ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਉੱਤੇ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਬਰਛ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ
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ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਬਰਛ ਦੇ
ਪੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। 3 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਸਰਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। 4 ਅਤੇ ਉਹ
ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਿਥਆਂ ਉੱਤੇ
ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਗੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ
ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ
ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ
ਸੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਿਮਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਿਜਆ, ਜੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ
ਸੋ ਆਪਿਣਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਵੇ। 7 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ!
ਧੰਨ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ!
8 ਮੈਂ ਯੂਹੰਨਾ ਉਹ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ
ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ
ਿਡੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਿਪਆ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਿਵਖਾਈਆਂ ਸਨ। 9 ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਭਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਕਰ!
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ
ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ!
10 ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ
ਬਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨੇ ੜੇ ਹੈ! 11 ਿਜਹੜਾ
ਕੁਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ
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ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾਏ। 12 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਮਨੁ ੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ।
13 ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਿਪਛਲਾ, ਆਦ ਅਤੇ
ਅੰਤ ਹਾਂ। 14 ਧੰਨ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ
ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਬਰਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। 15 ਬਾਹਰ
ਹਨ ਕੁੱਤ,ੇ ਜਾਦੂਗਰ, ਹਰਾਮਕਾਰ, ਖੂਨੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਅਤੇ
ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
16 ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਅਤੇ ਅੰਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਤਾਰਾ
ਹਾਂ।
17 ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਆਓ! ਿਜਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਆਖੇ ਆਓ! ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਤਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਵੇ। ਿਜਹੜਾ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਿਮਰ੍ਤ ਜਲ ਮੁਫ਼ਤ ਲਵੇ।
18 ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ
ਿਲਖਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਧਾਵੇਗਾ। 19 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਿਬਰਛ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਗਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਘਟਾਵੇਗਾ।
20 ਿਜਹੜਾ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ, ਆਓ!
21 ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।

